คู่มือและแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2563)
วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดรายหนึ่ง
ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง ตามเงือ่ นไขดังนี้
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จําหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่าย
หรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(4) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
(5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจํา เป็นต้องจัดซื้อจัดจ้า ง
เพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
(6) เป็นพัสดุที่จ ะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรั ฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ
(7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(8) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้นการดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบคําสั่งมอบอํานาจก่อนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง
ตามมาตรา 3 แห่ งพระราชบั ญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
ได้ บั ญ ญัติ ใ ห้ ย กเลิ กบทบั ญ ญั ติ เ กี่ย วกั บ พั ส ดุ การจัด ซื้ อ จัด จ้ า งหรื อ การบริห ารพัส ดุ ใ นกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้จึงทําให้บรรดาคําสั่งมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จึงหมดสภาพบังคับ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็น
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศ
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตําแหน่งใดมีอํานาจ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้ และเมื่อได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการ ตามระเบียบ
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน
โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ ซึ่งปัจจุบันกรม
ประมงมีคําสั่งมอบอํานาจ ดังนี้
1. คําสั่งกรมประมง ที่ 938/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๒. คําสั่งกรมประมง ที่ 939/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง
3. คําสั่งกรมประมง ที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. ผู้ได้รับมอบอํานาจแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้มี
“เจ้าหน้าที”่ ได้แก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจ
ให้ป ฏิบัติห น้า ที่เ กี่ย วกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัส ดุของหน่วยงานของรั ฐ ดังนั้น เจ้าหน้า ที่ผู้มิได้
มีชื่อตําแหน่งในสายงานพัสดุจึงต้องมีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของหน่ว ยงานของรั ฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้ว ยการจัด ซื้อจัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภาครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่าผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น
กําหนดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้ได้รับมอบอํานาจและเจ้าหน้าที่ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ ได้ แ ก่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง และมติคณะรัฐมนตรี
4. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลางกําหนดและ
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่
(๑) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)
(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจําเป็น
เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)
(๔) กรณีที่เ ป็น งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้า งที่มีความจํา เป็น เร่งด่ว นหรือที่เ กี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และรายละเอี ย ดการจั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามวรรคหนึ่ ง
และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ข้อสรุป
กรณีการยกเว้นไม่ต้องจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใด
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
1. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จําหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการ
ทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
2. ความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก อาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3. เป็ น พั ส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาดโดยหน่ว ยงานของรั ฐ องค์ การระหว่ า งประเทศหรือ หน่ ว ยงาน
ของต่างประเทศ
วิธีการจัดทําแผน
1. ตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือวงเงินที่ประมาณการ และชื่อรายการที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน

2. จัดทําแผนอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เห็นชอบแผน โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
4. ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่ว ยงานของรั ฐ
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
5. เหตุผลในการพิจารณากําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือ
ให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรงตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จําหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่าย
หรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(4) มีความจํา เป็น ต้องใช้พัส ดุ โ ดยฉุกเฉิน เนื่องจากอุบัติภัย หรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัด ซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรง
(5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
(6) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ
(7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(8) กรณีอื่นทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
6. ขั้นตอนการดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
6.1 เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการ/ผูก้ ําหนดราคากลาง
6.1.1 คณะกรรมการ/ผู้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง
ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห รือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ในการจ้ า งก่ อ สร้ า ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มาคณะหนึ่ ง
หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (แนวทางคงเดิม)
มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

6.1.2 คณะกรรมการ/ผูก้ ําหนดราคากลาง
งานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําราคากลาง
งานจ้ า งก่ อ สร้ า ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มาคณะหนึ่ ง
เพื่อจัดทําราคากลางงานก่อสร้าง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัด จ้า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ และหนังสือ กองคลั ง ที่ กษ 0504.7/941 ลงวัน ที่ 12 มิ ถุน ายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทําราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 คณะกรรมการ/ผูจ้ ัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้าง และคณะกรรมการ/ผูก้ ําหนดราคากลาง
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้คํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค
และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้น
มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
การกํ า หนดราคากลางในงานซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มิ ใ ช่ ง านก่ อ สร้ า งและราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ให้ดําเนินการพิจารณาตาม มาตรา 4 “ราคากลาง”
6.3 เสนอผู้มีอํานาจให้อนุมัติราคากลาง ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยผ่านเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
6.4 เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและตามความต้องการ
6.5 ผู้มีอํานาจอนุมัติราคากลาง ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง เจ้าหน้าที่นําตารางราคากลางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดประกาศลงในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
6.6 เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ห รื อ แบบรู ป รายการ
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน
ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อหรือจ้าง
6.7 เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามข้อ 6.6 (8) พร้อมกับการดําเนินการ
ตามข้อ 6.6 ตามที่กําหนดในวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น
1. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือเจ้าหน้าที่
2. คณะกรรมการ/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตรวจรับพัสดุ

อนึ่งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ
อย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ของรั ฐ หรื อ พนั ก งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น โดยให้ คํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะหน้ า ที่ แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น สํ า คั ญ ในกรณี จํ า เป็ น หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ
จะแต่งตั้งบุคคลอืน่ ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวน
กรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
งานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
กฎกระทรวง ลงวั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2560 กํ า หนดวงเงิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ
โดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง วงเงิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ไ ม่ ทํ า ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ และวงเงิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง
หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ งานจ้ า งออกแบบหรือ ควบคุ มงานก่อ สร้า งที่ มีว งเงิน งบประมาณค่ า ก่ อสร้า งครั้ง หนึ่ ง
ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๔ ในกรณีที่การจัดซื้อจัด จ้า งมีวงเงิน เล็กน้อยไม่เ กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ทํา ข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
6.8 ผู้ได้รับมอบอํานาจให้ความเห็นชอบและให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หรือเจ้าหน้าที่ ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น
โดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป
(ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคา
ในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญา
หรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากว่า
หรื อ ราคาเดิ ม ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ดี ก ว่ า หรื อ เงื่ อ นไขเดิ ม โดยคํ า นึ ง ถึ ง ราคาต่ อ หน่ ว ยตามสั ญ ญาเดิ ม (ถ้ า มี )
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรง
มาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
ทั้งนี้ หากหน่ว ยงานของรั ฐดํา เนินการตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) กรณีอื่น ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 123
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และ
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)
ในกรณีที่มีว งเงิน ในการจัดซื้อจัด จ้า งครั้งหนึ่ง ไม่เ กิน 500,000 บาท หน่ว ยงานของรั ฐ
จะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ก็ได้
ในกรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ คือ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง
(1) (ซ) หรือมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) แล้วแต่กรณี ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีเฉพาะเจาะจงให้อยู่
ในดุลพินิจของหน่วยงานที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้ หากแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ก็ให้ดําเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 78 (1) (ง) โดยอนุโลม หรือหากไม่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
จะให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ จรจาตกลงราคากั บ ผู้ ป ระกอบการที่ มี อ าชี พ ขายหรื อ รั บ จ้ า งนั้ น โดยตรงก็ ใ ห้ ดํ า เนิ น การ
ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๕ (๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
เสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ รายงานผล
การพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยนื่ ข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้ อ ๗๙ กรณี ต ามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (ข) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ จรจาตกลงราคากั บ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔
การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย
ไว้ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ
ไปก่ อ นแล้ ว รี บ รายงานขอความเห็ น ชอบต่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ และเมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ หากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เป็นพัสดุที่มี
คุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน ไม่เหมาะสมที่จะให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ หากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาแล้ ว
เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา

ตามระเบียบฯ ข้อ 78 (1) (ง) โดยอนุโลม แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามระเบียบฯ ข้อ 86 ต่อไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79
ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง
หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้
ข้ อ ๘๑ ให้ นํ า ความในข้ อ ๔๒ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัตสิ ั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบั ญ ชี ก ลางและของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก ารที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกํ า หนด และให้ ปิ ด ประกาศ
โดยเปิ ด เผย ณ สถานที่ ปิ ด ประกาศของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และแจ้ ง ให้ ผู้ เ สนอราคาทุ ก รายทราบ
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง กําหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (แบบ สขร. 1)
หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
และหนั งสื อกรมบั ญชี กลาง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวั นที่ 4 กุ มภาพั นธ์ 2562
เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดําเนินการในระบบ e-GP
7. การจัดทําสัญญาหรือข้อตกลง
มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญาตามมาตรา ๙๓
ก็ได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข)
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณี ที่ คู่สั ญ ญาสามารถส่ ง มอบพัส ดุ ไ ด้ ครบถ้ว นภายในห้ า วัน ทํ า การนั บ ตั้ ง แต่ วัน ถั ด จาก
วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงจะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
ไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาดหรือประเภท
ของหน่วยงานของรัฐก็ได้
กฎกระทรวง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้างหรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้ อ ๔ ในกรณี ที่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ว งเงิ น เล็ ก น้ อ ยไม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ ทํ า ข้ อ ตกลง
เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัด ซื้อจัด จ้างมีว งเงินเล็กน้อยไม่เ กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
8. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐก่อน
(๒) ตรวจรับ พัส ดุ ให้ถู กต้ องครบถ้ ว นตามหลักฐานที่ ต กลงกัน ไว้ สํา หรับ กรณีที่ มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คําปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้
ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้
เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ
(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับ จ้า งส่งมอบพัส ดุถูกต้องแต่ ไม่ครบจํานวนหรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้องโดย
ถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือ ผู้รับ
จ้างทราบภายใน ๓ วันทําการนับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้
รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงดําเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิ บั ติ ง านของผู้ รั บ จ้ า ง และเหตุ ก ารณ์ แ วดล้ อ มที่ ผู้ ค วบคุ ม งาน
ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง
ทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้า ง ณ สถานที่ที่กํา หนดไว้ ในสัญ ญาหรือที่ต กลงให้ ทํา งานจ้า งนั้ น ๆ ตามเวลาที่เ หมาะสม
และเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(4) นอกจากการดําเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง
ให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง
เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกํา หนด
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทํา
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ
มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุเ ห็น ว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ต ามไม่เ ป็น ไป
ตามแบบรูป รายการละเอี ย ดและข้ อ กํา หนดในสั ญ ญาหรื อข้ อ ตกลง ให้ร ายงานหัว หน้า หน่ว ยงานของรั ฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การ ถ้ า หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ สั่ ง การให้ ต รวจรั บ งานจ้ า งนั้ น ไว้
จึงดําเนินการตาม (6)
ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้หน่วยงาน
ของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทําการนับถัดจากวันครบกําหนด
ส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบ
พัสดุนั้นด้วย
หนั งสื อคณะกรรมการวิ นิ จฉั ยปั ญหาการจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริหารพั สดุ ภาครั ฐ กรมบั ญชี กลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลด
ค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183

เอกสารอ้างอิง
1. กฎกระทรวง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่
ต้องกระทําต่อเนื่องไปในงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ในการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
4. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่ สุ ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 123 ลงวั นที่ 9 มี นาคม 2561 เรื่ อง ซ้ อมความเข้ าใจการจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง
ตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและ
วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)
5. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79
6. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลด
ค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทาง
การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
กรณีที่ไม่ได้ดําเนินการในระบบ e-GP
8. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญา หรือ
ข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183
9. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทาง
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
10. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง กําหนด
ให้ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยงานของรั ฐ เป็นข้อมู ลข่าวสารที่ต้ องจั ด
ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
11. หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
12. หนังสือกองคลัง ที่ กษ 0504.7/941 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดทําราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กปม.พด.01-1 - กปม.พด.08-2

กปม.พด.01-1

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที/่ เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เรียน ผูร้ ับมอบอํานาจ
ข้อเท็จจริง
(ให้หน่วยงานระบุเหตุผลข้อเท็จจริง)...............................................................................................
ข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ เจ้าหน้าที่
หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐ (กรณีแต่งตั้งเจ้าหน้าที)่
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานรัฐนั้นกําหนด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (กรณีแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
3. คําสั่งกรมประมงที่ 938 /2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. คําสั่งกรมประมงที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอ
เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ (ชื่อหน่วยงาน........................)
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คําสั่งกรมประมง
ที่ 938 /2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัด ซื้อจัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ.2560 และคํา สั่งกรมประมง ที่ 962/2560 ลงวัน ที่
7 กัน ยายน 2560 เรื่อง แก้ ไขคําสั่งมอบอํา นาจให้ดํา เนิน การตามพระราชบัญ ญัติการจัด ซื้อจัดจ้า งและ
การบริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560 จึงเห็น ควรแต่ง ตั้ง เจ้า หน้า ที ่/ หัว หน้า เจ้า หน้า ที่ใ นการปฏิบัติหน้า ที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. …………………………………………… ตําแหน่ง......................... เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2. ............................................... ตําแหน่ง.......................... เป็นเจ้าหน้าที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคําสั่งตามที่แนบมาพร้อมนี้
(………………..…………………)
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อนุมัติ
(ผู้รับมอบอํานาจ)

กปม.พด.01-2

คําสั่งกรมประมง
ที่ ........../………
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
.......................................................................................
เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของ (ชื่อหน่วยงาน.................)
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย คล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล อาศั ย อํ า นาจตามความแห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้า งและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คําสั่งกรมประมงที่ 938 /2560 ลงวันที่
31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคําสั่งกรมประมงที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่ง
มอบอํา นาจให้ดํ า เนิน การตามพระราชบัญ ญัติ การจัด ซื้อจัด จ้ า งและการบริ ห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
จึงแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
(ชื่อหน่วยงาน) ดังต่อไปนี้
1. …………………………………………… ตําแหน่ง......................... เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2. ............................................... ตําแหน่ง.......................... เป็นเจ้าหน้าที่
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ
ของ (ชื่อหน่วยงาน.................) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

สิงหาคม ๒๕๖๐

(………………………………………)

สําหรับฝ่ายบริหารทั่วไป ขออนุมัติค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

กปม.พด.02

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัตคิ ่าใช้จ่ายสําหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง..............................................
เรียน ......(.ผู้มีอํานาจ.)....................................
ด้วยกลุ่ม/ฝ่าย.........................กอง......................มีความประสงค์จัดซื้อ/จ้าง.........................
จํานวน............. รายการ เพื่อ.................(วัตถุประสงค์).............................เนื่องจาก........................................
ภายในวงเงิน..................... บาท (........................................) โดยเบิกจ่ายเงินจากแผนงาน..............................
โครงการ.......................................ผลผลิต.....................................กิจกรรมหลัก........................................
กิจกรรมย่อย........................................
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา อนุ มั ติ ต ามคํ า สั่ ง กรมประมง ที่ 889/2556 ลงวั น ที่
4 พฤศจิ ก ายน 2556 ข้ อ 2.5 (5) (กรณี เ ป็ น ผอ.กอง) หรื อ 2.6 (4) (กรณี มี ชื่ อ เรี ย กอย่ า งอื่ น )
อนุมั ติการเบิกค่ า ใช้จ่า ย ตามระเบีย บกระทรวงการคลังว่ า ด้ ว ยการเบิก จ่า ยค่า ใช้ จ่า ยในการบริ ห ารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

(....................................................)
ตําแหน่ง ……หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย………………………

อนุมัติ
(ผู้รับมอบอํานาจ)

หมายเหตุ เป็นแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
พ.ศ. 2553

สําหรับเจ้าหน้าที่ ขอความเห็นชอบและอนุมัตแิ ผนการจัดซื้อจัดจ้าง

กปม.พด.03-1

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
เรียน ผูร้ ับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญ ชีกลาง และของหน่ว ยงานของรัฐ ตามวิธีที่กรมบัญ ชีกลางกํา หนดและให้ปิด ประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
(ชื่ อ หน่ ว ยงาน.........) ได้ จั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบและอนุมัตพิ ร้อมลงนามในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .........
2. ลงนามในประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ........
ทั้ ง นี้ เ ป็ น อํ า นาจของ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจ ตามคํ า สั่ ง กรมประมงที่ 938 /2560 ลงวั น ที่
31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคําสั่งกรมประมงที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่ง
มอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(.......................................)
เจ้าหน้าที่
เห็นชอบ
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

กปม.พด.03-2

ประกาศกรมประมง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .......
…………………………………………………………………………….
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
(ชื่อหน่ว ยงาน.........) ได้จัด ทํ า แผนการจัด ซื้อจัด จ้า ง ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. ........
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส และตรวจสอบได้
จึงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ......... ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

(.....................................................)

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

กปม.พด.03-3
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .......
กรมประมง
(ชื่อหน่วยงาน.........) (รหัสที่ได้จากระบบ e-GP) ลงวันที.่ .............................
ลําดับที่

รหัสแผนจัดซื้อ
จัดจ้าง

ชื่อโครงการ

ลงชื่อ...................................................... ผูจ้ ัดทํา
(.........................................................)
เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง
(เดือน/ปี)

ลงชื่อ..........ผู้ได้รับมอบอํานาจ
(.......................................)

สําหรับเจ้าหน้าที่ ขอความเห็นชอบและอนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

กปม.พด.03-4

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .........
เรียน ผูร้ ับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามที่กรมประมง กอง............................... ได้ป ระกาศเผยแพร่แผนการจัด ซื้อจัด จ้า ง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............ นั้น
เนื่องจาก ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดระยะเวลาที่ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างไว้
(ระบุ ต ามข้ อ เท็ จ จริ ง ) กรมประมง กอง................................. ขอเปลี่ ย นแปลงแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
............................................... รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
2. ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..............
ทั้ ง นี้ เ ป็ น อํ า นาจของ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจ ตามคํ า สั่ ง กรมประมง ที่ 938 /2560 ลงวั น ที่
31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคําสั่งกรมประมง ที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่ง
มอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(.......................................)
เจ้าหน้าที่
เห็นชอบ
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

กปม.พด.03-5

ประกาศกรมประมง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
……………………………………………………….
ตามที่กรมประมง กอง................................................... ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ......... นั้น
(ชื่ อ หน่ ว ยงาน.........) ขอเปลี่ ย นแปลงแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ......... ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

(.................................................)

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

กปม.พด.03-6
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ...........
(ชื่อหน่วยงาน.........) ลงวันที.่ ..............................................
เดิม
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ใหม่
คาดว่าจะ
คาดว่าจะ
งบประมาณ
ประกาศจัดซื้อ
ประกาศจัดซื้อ
ชื่อโครงการ โครงการ
จัดจ้าง
จัดจ้าง
(บาท)
(เดือน/ปี)
(เดือน/ปี)

ลงชื่อ...................................................... ผู้จัดทํา
(.........................................................)
เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

ลงชื่อ..........ผู้รับมอบอํานาจ
(.......................................)

สําหรับเจ้าหน้าที่ ขอความเห็นชอบและอนุมัตยิ กเลิกแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

กปม.พด.03-7

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัตยิ กเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .........
เรียน ผูร้ ับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามที่กรมประมง กอง............................... ได้ป ระกาศเผยแพร่แผนการจัด ซื้อจัด จ้า ง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............. นั้น
เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุตามข้อเท็จจริง) กรมประมง
กอง................................. ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง............................................... รายละเอีย ด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัตยิ กเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
2. ลงนามในประกาศยกเลิกแผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
ทั้ ง นี้ เ ป็ น อํ า นาจของ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจ ตามคํ า สั่ ง กรมประมง ที่ 938 /2560 ลงวั น ที่
31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคําสั่งกรมประมง ที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่ง
มอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(.......................................)
เจ้าหน้าที่
เห็นชอบ
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

กปม.พด.03-8

ประกาศกรมประมง
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .........
…………………………………………………………………………….
ตามที่กรมประมง กอง................................................... ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ........... นั้น
(ชื่อหน่วยงาน.........) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้า ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .........
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

(.................................................)

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

กปม.พด.03-9
รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ...........
(ชื่อหน่วยงาน.........)......................................... ลงวันที.่ ..............................................
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง
(เดือน/ปี)

ลงชื่อ...................................................... ผู้จัดทํา
(.........................................................)
เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

เหตุผลที่ยกเลิก

ลงชื่อ..........ผู้รับมอบอํานาจ
(.......................................)

สําหรับเจ้าหน้าที่ ขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง สําหรับงานซื้อหรือจ้างทีม่ ิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่ผู้มีอํานาจกําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการ)

บันทึกข้อความ

กปม.พด.04-1

ส่วนราชการ
โทร.
ที่ กษ
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนด
ราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง …………………………………….. จํานวน ........... รายการ
เรียน ผูร้ ับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ด้วยกลุ่ม/ฝ่าย................................ กอง...................................มีความประสงค์ขอซื้อ/จ้าง.......................................................
จํานวน ................. รายการ เพื่อ.................................................................................................................................
จึงขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง......................................... จํานวน ....... รายการ ภายในวงเงิน ...................... บาท
(..............................................................) และขอเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. .................. แผนงาน…………………………………………….. โครงการ………………………………………………
ผลผลิต..............................กิจกรรม……………………………………………. กิจกรรมย่อย………………………………………
ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกํา หนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และกําหนดราคากลาง ประกอบด้วย
1. ………………………………..
ตําแหน่ง .......................
ประธานกรรมการ
2. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการ
3. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการและเลขานุการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. อนุ มั ติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการกํ า หนดขอบเขตของงาน/รายละเอี ย ดคุ ณลั กษณะเฉพาะ
และกําหนดราคากลาง การจัดซื้อ/จ้าง............................. จํานวน ............. รายการ ตามทีเ่ สนอ
2. ลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และกําหนดราคากลาง การจัดซื้อ/จ้าง............................... จํานวน ..... รายการ ที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้เป็นอํานาจของ.................................. ตามคําสั่งกรมประมง ที่ 938 /2560 ลงวันที่
31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (2.2) และคําสั่งกรมประมง ที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 2
(......................................)
เจ้าหน้าที่
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

กปม.พด.04-2

คําสั่งกรมประมง
ที่………… /……....
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง........................................................... จํานวน.......... รายการ
.......................................................................................
ด้ ว ย (ชื่ อหน่ ว ยงาน) กรมประมง ได้ รั บ จั ดสรรงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี งบประมาณ
พ.ศ. ...................... เพื่อดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง............................... จํานวน ......... รายการ ภายในวงเงิน
ทั้งสิ้น .......................... บาท (................................................) สําหรับใช้ในราชการของกอง............................
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
จึ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการกํ า หนดขอบเขตของงาน/รายละเอี ย ดคุ ณลั กษณะเฉพาะ และกํ า หนดราคากลาง
จัดซื้อ/จัดจ้าง........................ จํานวน........... รายการ ประกอบด้วย
1. ………………………………..
ตําแหน่ง .......................
ประธานกรรมการ
2. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการ
3. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1. กําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง การจัดซื้อ
/จัดจ้าง...................................... จํานวน ........ รายการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ดําเนินการตามข้อ 1 และนําเสนอ(ผู้รับมอบอํานาจ)ให้แล้วเสร็จภายใน .......... วันทําการ
นับถัดจากวันได้รับทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(..................................................)

สําหรับเจ้าหน้าที่ ขออนุมัตแิ ต่งตั้งผู้กําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
สําหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีทผี่ ู้มีอํานาจกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการ)

กปม.พด.04-3

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่ กษ
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผูก้ ําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง …………………………………….. จํานวน ........... รายการ
เรียน ผูร้ ับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ด้วยกลุ่ม/ฝ่าย................................ กอง...................................มีความประสงค์ขอซื้อ/จ้าง.......................................................
จํานวน ................. รายการ เพือ่ .................................................................................................................................
จึงขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง......................................... จํานวน ....... รายการ ภายในวงเงิน ...................... บาท
(..............................................................) และขอเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. .................. แผนงาน…………………………………………….. โครงการ……………………………………………………
ผลผลิต.........................................กิจกรรม………………………………. กิจกรรมย่อย………………………………………
ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้กํา หนดขอบเขตของงาน/รายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะ และกํา หนด
ราคากลาง คือ ........(ชื่อ – สกุล.....ตําแหน่ง)....................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งนี้เป็นอํานาจของ.................................. ตามคํา สั่งกรมประมงที่ 938 /2560 ลงวัน ที่
31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (2.2) และคําสั่งกรมประมง ที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560
เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 2
(......................................)
เจ้าหน้าที่
อนุมัติ
(ผู้รับมอบอํานาจ)

สําหรับเจ้าหน้าที่ ขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและกําหนดขอบเขตของงาน
/แบบรูปรายการ (สําหรับงานจ้างก่อสร้าง (ทุกวงเงิน)

บันทึกข้อความ

กปม.พด.04-4

ส่วนราชการ
โทร.
ที่ กษ
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการ
กําหนดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง.........……………………………….. จํานวน ........... งาน
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ด้วยกลุ่ม/ฝ่าย... .. . . . . .. . . กอง.. . . . .. .. . . . .มีความประสงค์ขอจ้างก่อสร้าง... . . .. . . . . . . .. . จํานวน . . . .. . . . . รายการ
เพื่อ......................... จึงขออนุมัติจัดจ้าง........................... จํานวน ....... รายการ ภายในวงเงิน ................ บาท
(........................) และขอเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ...... แผนงาน………..
โครงการ………….………ผลผลิต...........................กิจกรรม……………..……………. กิจกรรมย่อย………….……
ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการจัดซื้อจัด จ้า งและการบริห ารพัสดุภาครั ฐ
พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคํา นวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และกําหนดรายละเอียดของงานจ้างก่อสร้าง ประกอบด้วย
1. ………………………………..
ตําแหน่ง .......................
ประธานกรรมการ
2. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการ
3. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการและเลขานุการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. อนุ มั ติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการกํ าหนดราคากลางและแบบรู ป รายการงานก่ อสร้ า ง และ
คณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง............................. จํานวน ............. รายการ ตามทีเ่ สนอ
2. ลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ
คณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง....................... จํานวน ..... รายการ ที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้เป็นอํานาจของ..................... ตามคําสั่งกรมประมง ที่ 938 /2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 2
(2.2) และคําสั่งกรมประมง ที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบอํานาจให้
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 2
(......................................)
เจ้าหน้าที่
อนุมตั ิ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

กปม.พด.04-5
คําสั่งกรมประมง
ที่ ........./..........
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกําหนด
ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง......................................................... จํานวน.......... รายการ
.......................................................................................
ด้ ว ย (ชื่ อหน่ ว ยงาน) กรมประมง ได้ รั บ จั ดสรรงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี งบประมาณ
พ.ศ. ........... เพื่อดํา เนินการจัดจ้างก่อสร้าง............................... จํานวน ......... รายการ ภายในวงเงินทั้งสิ้น
.......................... บาท (................................................) สําหรับใช้ในราชการของกอง............................
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและกําหนด
รายละเอียดงานจ้างก่อสร้าง............... จํานวน ........... รายการ ประกอบด้วย
1. ………………………………..
ตําแหน่ง .......................
ประธานกรรมการ
2. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการ
3. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1. กําหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกําหนดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง
............................................. จํานวน ........ รายการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคา
กลางงานก่ อ สร้ า ง ประกาศ ณ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2560 และหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
2. ดําเนินการตามข้อ 1 และนําเสนอผู้รับมอบอํานาจให้แล้วเสร็จภายใน ....... วันทําการ
นับถัดจากวันได้รับทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
(......................................................)

สําหรับคณะกรรมการ ใช้ในกรณีคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และกําหนดราคากลาง เป็นคณะเดียวกัน สําหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
กปม.พด.04-6

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และอนุมัติราคากลาง
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่

ตามคําสั่งกรมประมง ที่ .......................... ลงวันที่ ...........................................เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลาง (ชื่อรายการ....................) นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ กํ า หนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ และราคากลาง
โดยอ้างอิงแหล่งที่มาราคากลางจาก..................เป็นเงิน ...............บาท (..........................................)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ......(ชื่อรายการ).............. ที่แนบมาพร้อมนี้
2. อนุมัติราคากลาง จํานวนเงิน.............บาท (........................................) ที่แนบมาพร้อมนี้
(ลงนาม)

ประธานกรรมการ
(.........................................)
ตําแหน่ง ...................................................

(ลงนาม)

กรรมการ
(.......................................)
ตําแหน่ง ................................................

(ลงนาม)

กรรมการและเลขานุการ
(.....................................)
ตําแหน่ง ..............................................

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ
1. ตาราง บก.06 (กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท
เพื่อเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ) *
2. เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาราคากลาง *
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ *
*ให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกแผ่น

สําหรับคณะกรรมการ ใช้ในกรณีคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
กําหนดราคากลาง เป็นคนละคณะ และสําหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
กปม.พด.04-7

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง....(ชื่อรายการ).........................

โทร.

เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามคําสั่งกรมประมง ที่ ..................................... ลงวันที่ ................................เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ชื่อรายการ....................) นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ กํ า หนดราคากลางโดยอ้ า งอิ ง แหล่ ง ที่ ม าราคากลางจาก
................................ เป็นเงิน....................... บาท (......................................) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา อนุ มั ติ ร าคากลาง ....(ชื่ อ รายการ).........................
เป็นเงิน.............บาท (.......................................................................) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
(ลงนาม)

ประธานกรรมการ
(.........................................)
ตําแหน่ง ...................................................

(ลงนาม)

กรรมการ
(.......................................)
ตําแหน่ง ................................................

(ลงนาม)

กรรมการและเลขานุการ
(.....................................)
ตําแหน่ง ..............................................

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ
1. ตาราง บก.06 (กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท
เพื่อเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ) *
2. เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาราคากลาง*
*ให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกแผ่น

สําหรับคณะกรรมการ ใช้ในกรณีคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลาง
เป็นคนละคณะ และสําหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
กปม.พด. 04-8

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ....(ชือ่ รายการ).........................

เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามคําสั่งกรมประมงที่ ......... .......................... ลงวันที่ ................................. เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ชื่อรายการ.......................) นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ กํ า หนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ ให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจ ารณา เห็น ชอบรายละเอี ย ดคุณลักษณะเฉพาะ .....................
(ชื่อรายการ)......................... ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
(ลงนาม)

ประธานกรรมการ
(.........................................)
ตําแหน่ง ...................................................

(ลงนาม)

กรรมการ
(.......................................)
ตําแหน่ง ................................................

(ลงนาม)

กรรมการและเลขานุการ
(.....................................)
ตําแหน่ง ..............................................

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกแผ่น

สําหรับคณะกรรมการ ใช้เฉพาะคณะกรรมการกําหนดราคากลางจ้างก่อสร้าง (ทุกวงเงิน)
กปม.พด.04-9

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง....(ชื่อรายการ).........................
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่

ตามคําสัง่ กรมประมงที่ .......................... ลงวันที่ ...........................................เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ชื่อรายการ......................................) นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้กําหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างประกาศ ณ วันที่ .................................เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง ....(ชื่อรายการ)........................
เป็นเงิน..............บาท (...................................................................) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
(ลงนาม)

ประธานกรรมการ
(.........................................)
ตําแหน่ง ...................................................

(ลงนาม)

กรรมการ
(.......................................)
ตําแหน่ง ................................................

(ลงนาม)

กรรมการและเลขานุการ
(.....................................)
ตําแหน่ง ..............................................

อนุมัติ
(......................)
ผู้รับมอบอํานาจ

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ
1. ตาราง บก.01 (กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท)*
2. ปร 4 ,ปร 5 , ปร 6 *
3. แบบแปลนก่อสร้าง *
*ให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกแผ่น

สําหรับคณะกรรมการ ใช้ในกรณีคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงานจ้าง/
รายละเอียดงานจ้าง/แบบรูปรายการ สําหรับงานจ้างก่อสร้าง
กปม.พด. 04-10

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน/รายละเอียด/แบบรูปรายการ งานจ้างก่อสร้าง...................
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามคําสั่งกรมประมงที่ .......................... ลงวันที่ ...........................................เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและกําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียด/แบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้าง
(ชื่อรายการ................................) นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้กําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียด/แบบรูปรายการ งานจ้าง
ก่อสร้าง...(ชื่อรายการ).......... ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบขอบเขตของงาน/รายละเอียด/แบบรูปรายการ งาน
จ้างก่อสร้าง.........(ชื่อรายการ).........................ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
(ลงนาม)

ประธานกรรมการ
(.........................................)
ตําแหน่ง ...................................................

(ลงนาม)

กรรมการ
(.......................................)
ตําแหน่ง ................................................

(ลงนาม)

กรรมการและเลขานุการ
(.....................................)
ตําแหน่ง ..............................................

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ
- ขอบเขตของงาน/รายละเอียด/แบบรูปรายการ งานจ้างก่อสร้างให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อ
กํากับเอกสารทุกแผ่น

สําหรับบุคลใดบุคคลหนึง่ กรณีผมู้ ีอํานาจแต่งตั้งให้เป็นผู้กําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง (สําหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
กปม.พด. 04-11

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่ กษ
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติราคากลาง..................
เรียน ผูร้ ับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามหนังสือ.......................................ลงวันที่.................เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้กําหนด
ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง (ชื่อรายการ.............................) นั้น
ในการนี้ ข้ า พเจ้ า ได้ กํ า หนดขอบเขตของงาน/รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ ดั ง นี้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................และราคากลางโดยอ้างอิงแหล่งที่มาราคากลางจาก..................เป็นเงิน...............บาท
(..........................................) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. เห็นชอบขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ......(ชื่อรายการ)..............
2. อนุมัติราคากลาง จํานวนเงิน.............บาท (........................................)
(.......................ชื่อ - สกุล..................)
ตําแหน่ง............................................

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ
- เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาราคากลาง ให้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกแผ่น
- ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..................................................................................................................
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร................................................................................. บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๕. ราคากลางคํานวณ ณ วันที.่ .....................................เป็นเงิน..........................................................บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.1 .....................................................................................................................................................
๖.2 .....................................................................................................................................................
๖.3 .....................................................................................................................................................
๖.4 .....................................................................................................................................................
๖.5 .....................................................................................................................................................
๗. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง*
๗.1 .....................................................................................................................................................
๗.2 .....................................................................................................................................................
๗.3 .....................................................................................................................................................
๗.4 .....................................................................................................................................................
๗.5 .....................................................................................................................................................

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
* คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

แบบ บก.02
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..................................................................................................................
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร................................................................... บาท
๔. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ........................................... เป็นเงิน.................... บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร.....................................................................................................................บาท
๕.1 ระดับหัวหน้าโครงการ.............................................................คน
๕.2 ระดับผู้ดําเนินงาน...................................................................คน
๕.3 ระดับผู้ช่วย..............................................................................คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)...................................................................................................................บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี).....................................................................................................................บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกําหนดราคากลาง
8.1 ......................................................................................................................................................
8.2 .....................................................................................................................................................
8.3 .....................................................................................................................................................
8.4 .....................................................................................................................................................
8.5 .....................................................................................................................................................
9. ที่มาของราคากลาง
9.1 .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9.2 .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9.3 .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
* คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

แบบ บก.03
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ
1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.................................................................บาท
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .............................. เป็นเงิน................................ บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร.....................................................................................................................บาท
5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ....................................คน
5.2 ระดับผู้ดําเนินงาน...........................................คน
5.3 ระดับผู้ช่วย......................................................คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ............................................................................................................................บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี).....................................................................................................................บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกําหนดราคากลาง
8.1 ......................................................................................................................................................
8.2 .....................................................................................................................................................
8.3 .....................................................................................................................................................
8.4 .....................................................................................................................................................
8.5 .....................................................................................................................................................
9. ที่มาของราคากลาง
9.1 .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9.2 .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9.3 .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
* คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

แบบ บก.04
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.............................................................บาท
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที.่ ............................ เป็นเงิน...................................บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร.....................................................................................................................บาท
5.1 ประเภทที่ปรึกษา.......................................................................................................................
5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา...................................................................................................................
5.3 จํานวนที่ปรึกษา.................................................คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ..............................................................................................................................บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ...............................................................................บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ................................................................................................................................บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกําหนดราคากลาง
9.1 .....................................................................................................................................................
9.2 .....................................................................................................................................................
9.3 .....................................................................................................................................................
10. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
10.1 .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10.2 .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10.3 .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
* คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

แบบ บก.05
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....................................................บาท
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .................................เป็นเงิน................................บาท
5. ค่า Hardware ...............................................................................................................................บาท
6. ค่า Software ................................................................................................................................บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ ............................................................................................................................บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ...............................................................................................................................บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกําหนดราคากลาง
9.1 .....................................................................................................................................................
9.2 ....................................................................................................................................................
9.3 ....................................................................................................................................................
10. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
10.1 ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10.2 ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10.3 ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
* คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ....................................................................................บาท
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ .....................................................................
เป็นเงิน.............................................................................. บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..............................................................บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5.2 ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5.3 ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกําหนดราคากลาง
6.1 ....................................................................................................................................................
6.2 ...................................................................................................................................................
6.3 ....................................................................................................................................................

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
* คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

กปม.พด.05-1

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง .......................................................... จํานวน ... รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ด้วยกลุ่ม/ฝ่าย....................................จะดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง..........................................
จึงรายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ดังนี้
1. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง
ด้วยกลุ่ม/ฝ่าย................................................................................... มีความประสงค์จะขอ
อนุมัตจิ ัดซื้อ/จัดจ้าง ................................................................................ เพื่อ ..............................................
.....................................เนื่องจาก....................................................................................................................
โดยเบิกจ่ายจากแผนงาน ...............................................โครงการ........................ ผลผลิต.................................
กิจกรรม................................................................................... กิจกรรมย่อย ..................................................
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง
.............................................................................................................................................................................
.........................................................
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง ...........................บาท (..................................................)
4. วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง .......................... บาท (.......................................................................)
5. กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ................................................ว
เสร็จ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………..……
6. วิธีทจี่ ะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 56 (2) (ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และ
มี ว งเงิ น ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งครั้ ง หนึ่ ง ไม่ เ กิ น วงเงิ น 500,000 บาท ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงวั น ที่
23 สิงหาคม 2560
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ใช้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผล
การเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ............... วัน นับถัดจากวันเสนอราคา
8. ขออนุมัติแต่งตั้ง
8.1 คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีเป็นคณะกรรมการ) ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้
8.1.1 ..................................................................... ประธานกรรมการ
8.1.2 ..................................................................... กรรมการ
8.1.3 ..................................................................... กรรมการและเลขานุการ

-28.2 (ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง)...........................เป็นผูต้ รวจรับพัสดุ/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีเป็นคณะกรรมการ) ดังมีรายนามต่อไปนี้
8.2.1 ......................................................................
ประธานกรรมการ
8.2.2 ........................................................................
กรรมการ
8.2.3 ........................................................................
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนีก้ ารจัดซื้อ/จัดจ้างตามจํานวนเงินดังกล่าว กรมฯ มอบอํานาจให้ ผู้รับมอบอํานาจ อนุมัติ
ได้ตามคําสั่งกรมประมงที่ 938 /2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ......... และคําสั่งกรมประมง
ที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ...................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบรายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง .....................................
2. อนุมัติราคากลางการจัดซื้อ/จ้าง ....................................
3. เห็นชอบและอนุมัติให้ดําเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
4. ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ที่แนบมาพร้อมนี้
(............................................)
เจ้าหน้าที่
เห็นชอบ
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)
หมายเหตุ
ข้อ 3 ตามพรบ.มาตรา 4 และหนังสือเวียนกองคลัง ที่ กษ 0504.7/941 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
ข้อ 4 ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
ข้อ 5 กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนัน้ แล้วเสร็จ
- กรณีมีสัญญา ภายใน...............วัน/วันทําการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- กรณีมีใบสั่ง ภายใน................วัน/วันทําการ นับถัดจากวันทีผ่ ู้รับจ้าง/ผู้ขายได้รับใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
- กรณีจ้างพิมพ์ ภายใน............วัน/วันทําการ นับถัดจากวันตรวจบรู๊ฟ
- กรณีไม่มีใบสั่ง แต่มีใบเสนอราคา ภายใน..........วัน/วันทําการ
- กรณีไม่มีใบสั่งและไม่มีใบเสนอราคา แต่มีการเจรจาตกลงราคา ภายใน.........วัน/วันทําการ
- กรณีที่มีหลายงวดงาน ให้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้น ถึงวันเดือนปีที่สิ้นสุด
- กรณีที่ทราบวันส่งมอบ ภายในวันที.่ ...........เดือน...........................พ.ศ. ..............
ข้อ 6 หากเป็นการเช่า/จ้างต่อเนื่อง ให้อ้างอิงหนังสือที่ กค. (กวจ) 00405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทําต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจ
ลงนามสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง

-3ข้อ 8.1 กรณีจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตามระเบียบฯ ข้อ 79 “ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เจรจาตกลงราคา
กับผูป้ ระกอบการ” ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ หากเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน
จะแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79
ข้อ 8.2 กรณีจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560
วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท “จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้”

กปม.พด.05-2

คําสั่งกรมประมง
ที่ ..................../…………….
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สําหรับการจัดซื้อจัดจ้าง.....................(ชื่อรายการ).........................................
........................................
ด้วย......(ชื่อหน่วยงาน).............มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง..............(ชื่อรายการ).......
ภายในวงเงินทั้งสิ้น .................................... บาท (..................................บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... สําหรับใช้ในราชการของ................................
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่า วเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย
คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
1. ................................................................
ตําแหน่ง..................................................
2. ................................................................
ตําแหน่ง..................................................
3. ................................................................
ตําแหน่ง..................................................
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. ................................................................
ตําแหน่ง..................................................
2. ................................................................
ตําแหน่ง..................................................
3. ................................................................
ตําแหน่ง..................................................

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1. คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78 โดยกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ............. วัน นับถัดจากวันลงนามในคําสั่ง
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ........และให้ตรวจ.......................
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .......................................................
ข้อ 175 ให้ ตรวจรับพัสดุในวันทีผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างนําพัสดุมาส่ง (กรณีงานซื "อหรื องานจ้ าง ทีไม่ใช่งานจ้ างก่อสร้ าง)
ข้อ 176 ให้ ตรวจผลงานทีผ้ รู ับจ้ างส่งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วนั ทีประธานกรรมการได้ รับทราบ
การส่งมอบงาน (กรณีงานจ้ างก่อสร้ าง)
***กําหนดระยะเวลาตามระเบียบข้อ 25

ใช้ในกรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท หรือเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือกรณีที่มี
คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กปม.พด.06-1
ที่ กษ ๐๕๐๓.๖/

กรมประมง
เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
วันเดือนปี......................................

เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง..................................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน ผู้จัดการ………………………………………………………..
สิง่ ที่ส่งมาด้วย 1. ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของ............................ จํานวน ...... หน้า
2. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2
3. ใบเสนอราคา
ตามที่กรมประมงได้ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง........................................ จํานวน ..... รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ
.................................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณ ................................................... บาท
3. ราคากลาง ............................................... บาท
4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
4.1 ...........................................................
4.2 ...........................................................
5. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา
6. ค่าปรับคิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน (งานซื้อ)
ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวคิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง (งานจ้าง)
คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเชิญบริษัทฯ เสนอราคา
โดยกําหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ............................................. ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป กอง......................... กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญบริษัทฯ เสนอราคาตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................)
...............................................
ประธานกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กอง…………………
โทร………. โทรสาร…………….

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทํารายงานพิจารณาผล

กปม.พด.06-2

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง.................... จํานวน......... รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามหนังสือที่. ........ได้อนุมัติในรายงานขอซื้อ/จ้า ง......(ชื่อรายการ).........จํานวน .......
รายการ โดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง และได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้า งโดยวิธีเ ฉพาะเจาะจงแล้ว นั้น
คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ดังนี้
เมื่อวันที.่ ..............................ชือ่ (บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล)................................ ได้เสนอราคา
(ชื่อรายการ)............................. เป็นเงิน .......................... บาท (......................................................................)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (กรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม) กําหนดยืนราคา......วัน กําหนดส่งของ/ส่งมอบงานภายใน..........วัน
และได้ต่อรองราคาแล้ว (บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล)..................... ลดราคา..................../ไม่สามารถลดราคาได้อีก
และราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตามใบเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะที่แนบมาพร้อมนี้
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อ/จัดจ้างจาก (บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล)………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงนาม)

ประธานกรรมการ
(.........................................)
ตําแหน่ง ...................................................

(ลงนาม)

กรรมการ
(.......................................)
ตําแหน่ง ................................................

(ลงนาม)

กรรมการและเลขานุการ
(.....................................)
ตําแหน่ง ..............................................

หมายเหตุ
- กําหนดยืนราคา......วัน กําหนดส่งของ/ส่งมอบงานภายใน..........วัน (ต้องตรงกันกับใบเสนอราคา)
- แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะการจัดซื้อ/จัดจ้างทีม่ กี ารแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ผู้รบั มอบอํานาจ ลงนามอนุมัติในแบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (กปม.พด.06-4) ที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอ

เจ้าหน้าที่ จัดทํารายงานพิจารณาผลการซื้อหรือจ้าง

กปม.พด.06-3

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง....................... จํานวน ....... รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามหนังสือที่ ............... ได้อนุมัติในรายงานขอซื้อ/จ้าง......(ชื่อรายการ).....จํานวน ......
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ข้าพเจ้าได้ดําเนินการเจรจาตกลงกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานผลการซื้อ/จ้าง ดังนี้
เมื่อวันที่ ........................... (ชือ่ บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล)................................ ได้เสนอราคา
(ชื่อรายการ)............................ เป็นเงิน .......................... บาท (......................................................................)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (กรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม) กําหนดยืนราคา......วัน กําหนดส่งของ/ส่งมอบงานภายใน..........วัน
และได้ต่อรองราคาแล้ว (บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล)..................... ลดราคา..................../ไม่สามารถลดราคาได้อีก
และราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตามใบเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะที่แนบมาพร้อมนี้
ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดซื้อ/จัดจ้างจาก (ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล)…………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(.........................................)
เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ
- กําหนดยืนราคา......วัน กําหนดส่งของ/ส่งมอบงานภายใน..........วัน (ต้องตรงกันกับใบเสนอราคา)
- แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะการจัดซื้อ/จัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทและไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ผู้รับมอบอํานาจ ลงนามอนุมัติในแบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (กปม.พด.06-4) ที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดทําขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

กปม.พด.06-4

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัตจิ ัดซื้อจัดจ้าง....................... จํานวน ............ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ
ตามหนังสือที.่ ........ได้อนุมัติในรายงานขอซื้อ/จ้าง......(ชื่อรายการ)...........จํานวน ...... รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผูจ้ ัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
(คณะกรรมการซื้อ/จ้า งโดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง หรือเจ้าหน้า ที่) ได้ร ายงานผลการพิจ ารณา
การซื้อ/จ้าง ดังนี้
เมื่อวันที่ ...............................(บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล)................................ ได้เสนอราคา
.......(ชื่อรายการ)................... เป็นเงิน .......................... บาท (..........................................................) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (กรณีมีภาษีมลู ค่าเพิ่ม) กําหนดยืนราคา....วัน กําหนดส่งของ/ส่งมอบงานภายใน......วัน และ
ได้ต่อรองราคาแล้ว (บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล)....... ลดราคา............../ไม่สามารถลดราคาได้อีก และราคาที่
เสนอไม่ เ กิ น วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ตามใบเสนอราคาและรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะที่ แ นบมาพร้ อ มนี้
(คณะกรรมการซื้ อ /จ้ า งโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง หรื อเจ้ า หน้ า ที่ ) พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง
จาก (บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล).................
ทั้งนี้เป็นอํานาจของผู้รับมอบอํานาจ อนุมัติได้ตามคําสั่งกรมประมงที่ 938 /2560 ลงวันที่
31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคําสั่งกรมประมงที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่ง
มอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ........
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. อนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง....(ชื่อรายการ)..........................................
2. ลงนามประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผูช้ นะการจัดซื้อ/จ้าง
(......................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

กปม.พด.06-5

ประกาศกรมประมง
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง......................................................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ (หน่วยงาน).................................................... ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ......(ชื่อรายการ)............
จํานวน ......... รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง นั้น
(ชื่อรายการ)............ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ (บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล)................................
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ................................................ บาท (..................................................................)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

กปม.พด.06-6

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัตยิ กเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง........................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง......(ชื่อรายการ)...............จํานวน ............ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที.่ ...................................... นั้น
เนื่องจาก .......(ระบุเหตุผลตามข้อเท็จจริง).......... จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้
ทัง้ นี้เป็นอํานาจของผู้รับมอบอํานาจ อนุมัติได้ตามคําสั่งกรมประมงที่ 938 /2560 ลงวันที่
31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคําสั่งกรมประมงที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่ง
มอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ.........
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. อนุมัติให้ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2. ลงนามประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง ............

(......................................)
เจ้าหน้าที่

อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

กปม.พด.06-7

ประกาศกรมประมง
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง................................ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
......................................................................
ตามที่ (หน่วยงาน)............................................ ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
......(ชื่อรายการ)............จํานวน....... รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที.่ .....................................................
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
(ชื่อหน่วยงาน)........................ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่
(..............................................)

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

กปม.พด.07-1

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า

โทร.

เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามหนังสือที่.........ได้อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง......(ชื่อรายการ)...............จํานวน ........ รายการ
จาก (ชื่อ บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล) เป็นเงิน .........................................บาท (..............................................)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (กรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม) กําหนดยืนราคา.................วัน กําหนดส่งของ/ส่งมอบงาน
ภายใน..........วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดทําสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรลงนาม
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนาม
(.............................)
เจ้าหน้าที่
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

เอกสารประกอบการทําสัญญา/ใบสั่งซื้อ
/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า
1. เอกสารการอนุมัติให้ซื้อ/จ้าง
2. เอกสารของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท/ห้าง/
ร้าน/บุคคล)
3. รายละเอียดคุณลักษณะ
4. ใบเสนอราคา
5. แคตตาล็อค (ถ้ามี)
6. หลักประกันสัญญา (ถ้ามี)
7. อื่นๆ ตามข้อเท็จจริง

กปม.พด.07-2

ใบสั่งจ้าง
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับจ้าง................................................
ที่อยู.่ .....................................................................
..............................................................................
โทรศัพท์ .......................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี .......................................
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ..................................
ชื่อบัญชี ................................................................
ธนาคาร ..................................... สาขา ...............

ใบสั่งจ้างเลขที.่ ........../.........
วันที่ ...................................................................
ส่วนราชการ กอง ...............................................
ที่อยู่ ....................................................................
.............................................................................
โทรศัพท์ .............................................................

ตามที.่ ....................................................ได้เสนอราคาไว้ต่อกรมประมง ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง
ตามรายการดังต่อไปนี้
ลําดับ

รายการ

(จํานวนเงินตัวอักษร)..........................................

จํานวน

หน่วย

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. กําหนดส่งมอบภายใน .......... วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รบั ใบสั่งจ้าง
................................................................................................................
2. ครบกําหนดส่งมอบวันที่ .............................................
3. สถานที่ส่งมอบและส่งบิล ..........................................................
4. ระยะเวลารับประกัน ............................
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกําหนด โดยคิดค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ตา่ํ กว่า
วันละ 100 บาท เป็นเงินวันละ ............ บาท
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั มอบถ้าปรากฏว่าพัสดุนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนผี้ ู้รับจ้าง
จะต้องดําเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
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7. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รบั จ้าง
หลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผูร้ ับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง
ผู้รับจ้างต้องชําระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
9. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

(ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ ับใบสั่งจ้าง
(..........................................................)
............/........................./..............

(ลงชื่อ).......................................................ผู้สั่งจ้าง
(.......................................................)
............../......................./............

หมายเหตุ
1. เลขที่ใบสั่งของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรย่อของหน่วยงานนั้นก่อน เช่น
ใบสั่งของกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ให้กําหนดเลขที่ใบสั่ง กพช.1/2559 เป็นต้น เพื่อความชัดเจน
ในการควบคุมและตรวจสอบ
2. กรณีม/ี ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุให้ถูกต้อง
3. กําหนดส่งมอบ ต้องระบุให้ละเอียดและถูกต้องตามข้อเท็จจริง เช่น
- ภายใน................วัน นับถัดจากวันทีผ่ ู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- กรณีจ้างพิมพ์ ภายใน............วัน นับถัดจากวันตรวจบรู๊ฟ
- กรณีที่มีหลายงวดงาน ให้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้น ถึงวันเดือนปีที่สิ้นสุด
- กรณีที่ทราบวันส่งมอบ (ระบุ) ภายในวันที.่ ...........เดือน...........................พ.ศ. ..............
4. กรณีใบสั่งมีใบหลายใบต่อเนื่องจากมีหลายรายการ ผู้สั่งจ้างและผู้รับใบสั่งจ้างต้องลงลายมือชื่อกํากับทุกแผ่น

กปม.พด.07-3

ใบสั่งซื้อ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ขาย...................................................................
ที่อยู.่ .....................................................................
..............................................................................
โทรศัพท์ .......................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี .......................................
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ..................................
ชื่อบัญชี ................................................................
ธนาคาร ..................................... สาขา ...............

ใบสั่งซื้อเลขที่………………../………………..
วันที่ ...................................................................
ส่วนราชการ กอง ...............................................
ที่อยู่ ....................................................................
.............................................................................
โทรศัพท์ .............................................................

ตามที.่ ......................................ได้เสนอราคาไว้ต่อกรมประมง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลําดับ

รายการ

(จํานวนเงินตัวอักษร).............................................

จํานวน

หน่วย

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. กําหนดส่งมอบภายใน .......... วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสัง่ ซื้อ
……………………………………………………………………………………………..
2. ครบกําหนดส่งมอบวันที่ ................................................
3. สถานที่ส่งมอบและนําบิลส่ง .............................................................
4. ระยะเวลารับประกัน ....................................
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกําหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
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6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั มอบ ถ้าปรากฏว่าพัสดุนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนผี้ ู้ขาย
จะต้องดําเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ ับใบสั่งซื้อ
(............................................................)
............/........................./..............

(ลงชื่อ).......................................................ผู้สั่งซื้อ
(........................................................)
............../......................./.......

หมายเหตุ
1. เลขที่ใบสั่งของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรย่อของหน่วยงานนั้นก่อน เช่น
ใบสั่งของกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ให้กําหนดเลขที่ใบสั่ง กพช.1/2559 เป็นต้น เพื่อความชัดเจน
ในการควบคุมและตรวจสอบ
2. กรณีม/ี ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุให้ถูกต้อง
3. กําหนดส่งมอบ ต้องระบุให้ละเอียดและถูกต้องตามข้อเท็จจริง เช่น
- ภายใน................วัน นับถัดจากวันทีผ่ ู้รับขายได้รับใบสั่งซื้อ
- กรณีที่มีหลายงวด ให้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้น ถึงวันเดือนปีที่สิ้นสุด
- กรณีที่ทราบวันส่งมอบ (ระบุ) ภายในวันที.่ ...........เดือน...........................พ.ศ. ..............
4. ค่าปรับ ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบ
สิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด ในกรณีที่การจัด หาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือ
ทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลอง เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวัน
ในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
5. กรณีใบสั่งมีใบหลายใบต่อเนื่องจากมีหลายรายการ ผู้สั่งซื้อและผู้รับใบสั่งซื้อต้องลงลายมือชื่อกํากับทุกแผ่น
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ใบสั่งเช่า
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ให้เช่า..................................................................
ที่อยู.่ .....................................................................
..............................................................................
โทรศัพท์ .......................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี .......................................
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ..................................
ชื่อบัญชี ................................................................
ธนาคาร ..................................... สาขา ...............

ใบสั่งเช่าเลขที่…………../…………..
วันที่ ...................................................................
ส่วนราชการ กอง ...............................................
ที่อยู่ ....................................................................
.............................................................................
โทรศัพท์ .............................................................

ตามที.่ .........................................ได้เสนอราคาไว้ต่อกรมประมง ซึ่งได้รับราคาและตกลงเช่า
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลําดับ

รายการ

(จํานวนเงินตัวอักษร)...............................................

จํานวน

หน่วย

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

การเช่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าพัสดุเป็น.................................................. จํานวน ......... รายการ และมีราคาค่าเช่า
ดังปรากฏในใบสั่งเช่านี้ พัสดุทเี่ ช่านี้ต้องมีรายละเอียดและคุณสมบัติปรากฏตามผนวกแนบท้ายข้อตกลงนี้
2. ผู้เช่าตกลงเช่าพัสดุตามข้อ 1 มีกําหนดระยะเวลา ..................... นับตั้งแต่วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ........ ถึง
วันที.่ ... เดือน ..................... พ.ศ. ..........

-23. ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบพัสดุที่เช่าตามข้อ 1 ให้แก่ผเู้ ช่า ณ .......................................... ในวันที.่ .......เดือน...............พ.ศ. .........
4. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกําหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่จะเช่า นับถัด
จากวันครบกําหนดส่งมอบถึงวันที่ผู้ให้เช่าส่งมอบพัสดุให้ผเู้ ช่าถูกต้องตามกําหนด
5. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั มอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ในใบสั่งเช่า กรณีนผี้ ู้ให้เช่า
จะต้องดําเนินเปลีย่ นใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งเช่าทุกประการ
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
7. งานตามใบสั่งเช่านี้ ทางการจะยอมรับเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว
8. ผู้ให้เช่าต้องนําใบสั่งเช่ามาพร้อมกับหลักฐานการส่งงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุด้วย
(ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ ับใบสั่งเช่า
(............................................................)
............/........................./..............

(ลงชื่อ).......................................................ผูเ้ ช่า
(........................................................)
............../......................./.......

หมายเหตุ
1. เลขที่ใบสั่งของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรย่อของหน่วยงานนั้นก่อน เช่น
ใบสั่งของกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ให้กําหนดเลขที่ใบสั่ง กพช.1/2559 เป็นต้น เพื่อความชัดเจน
ในการควบคุมและตรวจสอบ
2. กรณีม/ี ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุให้ถูกต้อง
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ใบตรวจรับพัสดุ

วันที.่ ......................................
ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สั่งเช่า เลขที่ ................ ลงวันที่ ……………………….. กรมประมง ได้ตกลง
ซื้อ/จ้าง/เช่า ................................................ กับ ....................................................... สําหรับโครงการ
.................(ชื่อรายการ)........................................................... จํานวน ............. งาน/รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ................................... บาท (..............................................................)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้
๑. ผลการตรวจรับ
 ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา
ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
๒. ค่าปรับ
 มีค่าปรับ เป็นเงินวันละ.....บาท รวมเป็นเงิน.................บาท (........................)
 ไม่มีค่าปรับ
๓. การเบิกจ่ายเงิน
เห็นควรเบิกจ่ายเงิน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ……………………….. บาท (......................)
(ลงนาม)

ประธานกรรมการ
(...........................................................)

(ลงนาม)

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

(ลงนาม)

กรรมการและ
(...........................................................) เลขานุการ

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ..............................................

โทร.

.

เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามบันทึกอนุมัติ/ คํา สั่งกรมประมง ที่......... ลงวันที่.................................เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังรายนามข้างท้ายนี้ ขอเสนอผลการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุน้ีได้ทําการตรวจรับพัสดุ (ชื่อรายการ).............................
ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า เลขที่ ........ ลงวันที่ ................ ระหว่างชื่อหน่วยงาน.........................
กับ บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล)………………….
2. บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ได้ส่งมอบ............ (ชื่อรายการ).........................
ตามหนังสือส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ เลขที.่ ............ลงวันที่ ........................... และการส่งมอบนี้เป็นการส่งมอบ
( / ) ภายในกําหนดสัญญา/ใบสั่ง
( ) ล่าช้ากว่ากําหนด เป็นเวลา.........วัน
3. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ได้ทําการตรวจรับ....... (ชื่อรายการ).........................
เมื่อวันที่ .......................... เรียบร้อยแล้ว
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทําการตรวจรับ...............................และได้ตรวจดูสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่าดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ได้ดําเนินการ
ถูกต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่าทุกประการ
เห็นควรเบิกจ่ายค่าพัสดุ เป็นเงินทั้งสิ้น ............... บาท (...............................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว
(กรณีมีภาษีมูลค่าเพิม่ ) ให้กับ บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(ลงนาม)

ประธานกรรมการ
(...........................................................)

ทราบ
(ผู้รับมอบอํานาจ)

(ลงนาม)

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

(ลงนาม)

กรรมการและ
(...........................................................) เลขานุการ

