คู่มือ
การจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภท เครื่องมือแพทย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

จัดทาโดย
คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภท
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562

คานา
กรมปศุสัตว์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภท เครื่องมือ
แพทย์ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ว ยข้าราชการซึ่งเป็นตัวแทนของหน่ว ยงานสังกัดกรมปศุสั ตว์ ซึ่งคณะ
กรรมการฯ มีอานาจหน้าที่พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม ของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จากหน่วยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตว์ก่อนขออนุมัติกรมปศุสัตว์ เพื่อจัดซื้อตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
คู่มือการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฉบับ
นี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ โดยมี
การระบุวิธีดาเนิ นการ รูปแบบการจัดทาเอกสาร และขั้นตอนการจัดทาเอกสารซึ่งปรับปรุงให้ มีความเป็นกลาง
เหมาะสม และเป็นรูปแบบเดียวกัน คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถใช้คู่มือดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภท เครื่องมือแพทย์ เครื่องวิทยาศาสตร์ได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้
คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ เดือน ตุลาคม 2561

สารบัญ
หน้า
วิธีดาเนินการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
- รูปแบบการจัดทาเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
- ขั้นตอนการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
- การจัดทารายการครุภัณฑ์ใหม่
- การขอยืนยันใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ได้รับอนุมัติใช้มาแล้ว
- การขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ได้รับอนุมัติใช้มาแล้ว
ภาคผนวก
เอกสารหมายเลข 1
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เอกสารหมายเลข 3
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รายชื่อคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
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วิธีดาเนินการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
1. รูปแบบการจัดทาเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
ผู้ใช้ดาเนินการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และตรงตามที่ได้เสนอกองแผนงานไว้ โดยศึกษารายละเอียด
คุณลั กษณะเฉพาะฯ ในเอกสารที่สามารถบ่งชี้ได้ เช่น Catalogue คู่มือเครื่อง เอกสารรับรองจากผู้ ผ ลิ ต โดยมี
รูปแบบตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้
1.1 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และรายชื่อคณะกรรมการพิจารณากาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของกรมปศุสัตว์
1.2 ชื่อรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จะต้องตรงกับชื่อที่เสนอของบประมาณไว้ หรือตามที่กรมปศุสัตว์ให้
ดาเนินการ
1.3 รูปแบบและขนาดของตัวอักษรคือ อักษร Thaisaraban ขนาด 16 พอยท์ โดยกาหนดให้ คาว่า“รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ” และชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา
1.4 ระยะห่างของขอบกระดาษ A4 ที่ใช้จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ คือ กาหนดแนวขอบซ้ายและ
ขอบบน ห่างจากริมกระดาษ 3 เซนติเมตร ขอบขวาและขอบล่างห่างจากริมกระดาษอย่างน้อย 1 เซนติเมตร
2. ขั้นตอนการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ประกอบด้วย 3 กรณี ดังนี้
2.1 การจัดทารายการครุภัณฑ์ใหม่
2.1.1 ให้ผู้ใช้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ต้องการ โดยให้มีคุณสมบัติครอบคลุมอย่างน้อย 2
ยี่ห้อ 3 บริษัท และตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด โดยพิมพ์รายละเอียดให้มีเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสม
และระบุข้อตามรายละเอียดที่จัดทาลงใน Catalogue ทั้งนี้ถ้อยคาหรือข้อความใดที่แสดงว่าคัดลอก
มาโดยตรงจากบริษัท ให้พิจารณาเลือกใช้ข้อความที่เป็นกลาง ไม่ใช้ข้อความที่เป็นชื่อทางการค้าเพื่อ
ป้องกันการกล่าวหาว่ามีการทุจริต
2.1.2 ในหน้าสุดท้ายของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จะมีชื่อรายชื่อคณะกรรมการฯ อย่างเดียวไม่ได้
ต้องพิมพ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของรายการนั้น อย่างน้อย 1-2 ข้อ แล้วต่อด้วยรายชื่อ
คณะกรรมการฯ พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อครุภัณฑ์ของรายการนั้น ไว้ที่มุมล่างซ้ายในหน้าสุดท้าย
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2.1.3 กรอกข้อมูลชื่อรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ยี่ห้อ รุ่น บริษัท พร้อมลงนามชื่อผู้ใช้หรือผู้จัดทา
กรรมการที่ เ ป็ น ตั ว แทนของหน่ ว ยงาน และผู้ อ านวยการส านั ก /กอง ลงในบัน ทึ ก ข้ อ ความเรื่ อ ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 2) กรณีที่จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ โดยอ้างอิงจากสินค้ายี่ห้อเดียว เนื่องจาก
มีการผลิตจาหน่ายเพียงยี่ห้อเดียว ซึ่งอาจมีผู้ขายมากกว่า 1 ราย และผู้ใช้มีความจาเป็นต้องใช้ยี่ห้อ
นั้นๆ ให้ผู้ใช้เขียนเหตุผลความจาเป็นตามหลักวิชาการลงในย่อหน้า “กรณีมี 1 ยี่ห้อ ” และขอให้
สานักฯ/กองฯ ทาหนังสือยืนยันว่าได้ดาเนินการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และในท้องตลาดแล้ว พร้อม
เหตุผลด้านวิชาการ แนบมาด้วย
2.1.4 สาเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ใบเสนอราคา Catalogue และเอกสารประกอบ รวมทั้งใส่เลข
หน้ากากับทุกหน้า โดยการใส่เลขหน้าเอกสารแต่ละบริษัทให้แยกกัน ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
เอกสาร จานวน 9 ชุด และส่ง File รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ในแผ่นซีดี หรือส่งทาง e-mail
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯจะพิจ ารณาของส านัก/กองฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้ว นก่อน โดยการจัดทา
เอกสารประกอบการพิจารณา ควรดาเนินการดังนี้
2.1.4.1 ส่ ว นของ Catalogue ให้ ใ ส่ เ ลขหน้ า และเน้น (Label) ข้อ ความที่ มี รายละเอี ย ดตรงตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จากนั้นเขียนเลขข้อลงตรงข้อความที่ได้เน้นไว้
2.1.4.2 ส่วนของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ (ภาษาไทย) ให้เขียนชื่อบริษัท ยี่ห้อ และเขียนเลข
หน้าของ Catalogue ที่มีรายละเอียดตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลงในด้านหน้า
หรือด้านหลังของรายละเอียดในแต่ละข้อตามตัวอย่าง (เอกสารหมายเลข 3)
2.1.5 เมื่อผู้ใช้จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯเรียบร้อยแล้ว ให้ทาหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ ระบุ
ข้อความว่าเป็นการขอจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ใหม่ พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาทั้งหมด
2.1.6 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ โดยอนุญาต
ให้ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงได้ หากมีการแก้ไขให้ผู้ใช้ดาเนินการแก้ไข และส่งให้คณะกรรมการ
พิจารณาใหม่
2.1.7 เมื่อคณะกรรมการฯ พิจ ารณาเรียบร้อ ยแล้ ว ให้ ผู้ ใช้ตรวจสอบความถูกต้ องของรายละเอียดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะฯ และลงนามในเอกสารใบตอบรับผลการพิจารณา Spec. ของคณะกรรมการพิจารณา
กาหนดรายละเอีย ดคุณลั กษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 4) ในกรณี ที่ ต รวจพบข้ อ ผิ ด พลาดให้ แ จ้ ง ทั ก ท้ ว งกั บ คณะกรรมการ เพื่ อ
คณะกรรมการจะได้ดาเนินการแก้ไขต่อไป
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2.1.8 เมื่อคณะกรรมการฯ ลงนามครบแล้ว ให้เสนอกรมปศุสัตว์เพื่อขออนุมัติต่อไป
2.1.9 เมื่อกรมปศุสัตว์อนุ มัติแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะดาเนินการ scan รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
และจัดทา Index ซึ่งแสดงชื่อรายการ ยี่ห้อ รุ่น ลงใน web site ของสานักตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ และจะสาเนาเอกสารให้ผู้ใช้อีกทางหนึ่งด้วย
2.2 การขอยืนยันใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ได้รับอนุมัติใช้มาแล้ว
2.2.1 ต้องเป็นรายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ได้รับอนุมัติใช้มาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี ผู้ใช้ต้องสืบค้นและ
ตรวจสอบว่าสินค้ายี่ห้อ และรุ่นเดิม ยังคงผลิตและจัดจาหน่ายอยู่ โดยให้ผู้ใช้ขอใบเสนอราคาใหม่
พร้อม Catalogue จากบริษัทผู้ขายซึ่งต้องระบุยี่ห้อ รุ่น อย่างชัดเจน
2.2.2 กรอกข้อ มู ล ชื่ อรายการครุ ภั ณฑ์ วิท ยาศาสตร์ ยี่ห้ อ รุ่ น บริ ษัท พร้ อมลงนามชื่อ ผู้ ใช้ ห รื อ ผู้ จั ดท า
คณะกรรมการ ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงาน และผู้อานวยการสานัก /กอง ลงในบันทึกข้อความเรื่อง
ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 2)
2.2.3 ผู้ใช้ทาหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ ระบุข้อความว่าเป็นการขอยืนยันใช้รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะฯ ที่ได้รับอนุมัติใช้มาแล้ว
2.3 การขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ได้รับอนุมัติใช้มาแล้ว
2.3.1 กรณีขอแก้ไขเนื้อหาสาระสาคัญของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จะต้องดาเนินการพร้อมแนบ
เอกสารเหมือ นขอจั ดทาใหม่ พร้อมแนบรายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะฯเดิม ให้ คณะกรรมการ
พิจารณา
2.3.2 กรณีขอใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ได้รับอนุมัติใช้มาแล้ว แต่เปลี่ยนยี่ห้อหรือรุ่น จะต้อง
ดาเนินการพร้อมแนบเอกสารเหมือนขอจัดทาใหม่
2.3.3 ผู้ใช้ทาหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ ระบุข้อความว่าเป็นการขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
ที่ได้รับอนุมัติใช้มาแล้ว พร้อมเหตุผลและรายละเอียดที่ต้องขอแก้ไข
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รายชื่อคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภท เครื่องมือแพทย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คาสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 739/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561
1. นายไพโรจน์ ธารงโอภาส

ผู้อานวยการสานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

2. นางสาวพนม ใสยจิตร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ

กรรมการ

3. นางสาวภัทริน โอกาสชัยทัตต์ นายสัตวแพทย์ชานาญการ

กรรมการ

4. นางสาวฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

กรรมการ

5. นายนฤเบศ เนินทอง

กรรมการ

นายสัตวแพทย์ชานาญการ

6. นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ

กรรมการ

7. นายอุดร ศรีแสง

กรรมการ

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ

8.นางสาวภิรมภรณ์ เถื่อนถ้าแก้ว นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ

กรรมการและ
เลขานุการ

9. นายสราวุธ ชูกระชั้น

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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