
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
ที่   ชย 73801/                                       วันที่   25  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ก าหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
จ านวน  3  เครื่อง) 
……………………………………………………………………………………………………….....……………………………….......................….……………… 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 เรื่องเดิม 
 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ที่ 12/2564  ลงวันที่  25  มกราคม 2564  เรื่อง  
แต่ งตั้ งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและรายละเ อียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้ อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  จ านวน  3   เครื่อง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1856  ลงวันที่  31  มีนาคม  
2559 และตามหนังสือ จังหวัดชัยภูมิ  แจ้งส านัก ป.ป.ช. ได้จัดท าคู่มือแนวทางการเปิดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับการค านวณราคากลาง 
 ข้อเท็จจริง 
 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งดังกล่าว ได้ประชุมหารือ และได้ก าหนดราคากลางและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  จ านวน 3 เครื่อง) ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1856 ลงวันที่  31  มีนาคม  2559 และตามหนังสือ จังหวัดชัยภูมิ  แจ้งส านัก ป.ป.ช. ได้จัดท า
คู่มือแนวทางการเปิดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการค านวณราคากลาง  ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง  จ านวน 3  เครื่อง ๆ ละ  28,000 บาท เป็นเงิน 84,000.-  บาท 
 - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
 - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
 - เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรอง

มาตรฐาน 
 - ต้องปรับเครื่องปรับอากาศส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก

โรงงานเดียวกันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 
 - มีความหน่วงเวลาการท างานคอมเพรสเซอร์ 
 - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว 

เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  
 
 ราคากลาง  คณะกรรมการฯ  ได้ก าหนดราคาตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยดังกล่าว เป็นเงิน          
84,000.-  บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  เพ่ือให้ผู้หน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินต่อไป 
 
 
 
    (ลงชื่อ)     
     (นางกรรฐกร   แสงอรุณ) 
             นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
              ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
         เพื่อทราบ                                       เห็นควรอนุมัติ 

              
   
 (นางปรัชญาภรณ์   มังกร)          (นายศุภชัย  ชาญวิจิตร) 
             ผู้อ านวยการกองคลัง           ปลัด  อบต.บ้านเพชร 
 
 
    (  /    )      อนุมัติ        (      )    ไม่อนุมัติ 
  

     (ลงชื่อ)                          ผู้ว่าจ้าง 
      (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์)  
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  กองคลัง  งานพัสดุ 
ที่   ชย 73801/                                     วันที่  25  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ขออนุมัติใช้คุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จ านวน 3 
เครื่อง) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……….……………… 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ที่ 12/2564  ลงวันที่ 25  มกราคม 2564  
คณะกรรมการได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  (เครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง จ านวน 3 เครื่อง) เสร็จเรียบร้อย ตามบันทึกข้อความ  เรื่อง  ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคา 
 งานพัสดุ  กองคลัง  จึงอนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
(เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จ านวน 3 เครื่อง) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
    (ลงชื่อ)     
     (นางกรรฐกร   แสงอรุณ) 
             นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
              ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
         เพื่อทราบ                                           เห็นควรอนุมัติ  

             
 (นางปรัชญาภรณ์   มังกร)           (นายศุภชัย  ชาญวิจิตร) 
             ผู้อ านวยการกองคลัง                       ปลัด  อบต.บ้านเพชร 
 
 
     (    /  )      อนุมัติ        (      )    ไม่อนุมัติ 

        
           (ลงชื่อ)                                        ผู้ซื้อ 
             (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์)  
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 



 
 
 

 ค าสั่งองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเพชร 
ที่ 12/2564 

เรื่อง    การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
****************** 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  (เครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง จ านวน 3 เครื่อง) ในส่วนงานส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 56 (2)  (ข) 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่
เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ก าหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1856 ลงวันที่  31  มีนาคม  2559 และตามหนังสือ จังหวัดชัยภูมิ  แจ้งส านัก ป.ป.ช. ได้จัดท าคู่มือ
แนวทางการเปิดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการค านวณราคากลาง  จึงขอแต่งตั้งให้ผู้รายนาม
และต าแหน่งต่อไปนี้เป็น 
 
  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 1. นางทิพยวรรณ  ชาญวิจิตร      ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนริสา  ภาษิต   ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ   กรรมการ 
 3. นางสาวสุจิรา  อุเทนสุด  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ
    
 
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
     สั่ง  ณ  วันที่   25  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2564 
  

 
     (ลงชื่อ) 
      (นายธีรวัจน์    ธรรมโสภารัตน์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง  ก าหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  (เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จ านวน 3 เครื่อง) 

............................................. 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ด าเนินการก าหนด
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  (เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จ านวน 3 เครื่อง) ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ
ราคากลางและการค านวณราคากลาง หน่วยงานของรัฐต้องท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคา
กลางและการค านวณราคากลางตามมาตร 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  ข้อ 3.7  การเปิดเผยราคากลางและการ
ค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างซึ่งมีรายละเอียดวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 
 1.ชื่อโครงการ :  จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  (เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จ านวน 3 เครื่อง) 

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 84,000.-  บาท 
 
3.วันที่ก าหนดราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) : 25  มกราคม  256๓ 

1. เครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง  จ านวน 3  เครื่อง ๆ ละ  28,000 บาท  
  - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
  - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
  - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

ได้รับรองมาตรฐาน 
  - ต้องปรับเครื่องปรับอากาศส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงงานเดียวกันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 
  - มีความหน่วงเวลาการท างานคอมเพรสเซอร์ 
  - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  
                                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  84,000.-  บาท  (แปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 
 

4.แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) 
  4.1  หจก.ชัยภูมิแอร์ แอนด์ เซอร์วิส  เสนอราคารวม   84,000.- บาท  
  4.2  เอ-เทค อิเล็คทริค    เสนอราคารวม   87,000.- บาท  
  4.3  ร้านวินแอร ์    เสนอราคารวม 88,500.- บาท  
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5.รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) ทุกคน 
 1. นางทิพยวรรณ  ชาญวิจิตร      ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนริสา  ภาษิต   ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ   กรรมการ 
 3. นางสาวสุจิรา  อุเทนสุด  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ
    
 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วไปกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   26  เดอืน   มกราคม  พ.ศ.  2564 
 

        
      (นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน)์ 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตาราง  ปปช.07 

 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชื่อโครงการ :  จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  จ านวน  3  เครื่อง) 
 
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 84,000.-  บาท 
  
3.วันที่ก าหนดราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) : 25  มกราคม 2564 

1. เครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง  จ านวน 3  เครื่อง ๆ ละ  28,000 บาท  
  - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
  - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
  - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้

รับรองมาตรฐาน 
  - ต้องปรับเครื่องปรับอากาศส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน

จากโรงงานเดียวกันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 
  - มีความหน่วงเวลาการท างานคอมเพรสเซอร์ 
  - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  
                                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  84,000.-  บาท  (แปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
  
4.แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) 
 4.1  หจก.ชัยภูมิแอร์ แอนด์ เซอร์วิส  เสนอราคารวม   84,000.- บาท  
 4.2  เอ-เทค อิเล็คทริค    เสนอราคารวม   87,000.- บาท  
 4.3  ร้านวินแอร ์    เสนอราคารวม 88,500.- บาท  
 
 
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) ทุกคน 
 1. นางทิพยวรรณ  ชาญวิจิตร      ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนริสา  ภาษิต   ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ   กรรมการ 
 3. นางสาวสุจิรา  อุเทนสุด  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ
   


