คู่มือและแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธคี ดั เลือก
(ฉบับปรับปรุง มกราคม 2564)
วิธีคัดเลือก เป็นการเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามกําหนด น้อยกว่า 3 ราย ทั้งนี้ สามารถ
ใช้วิธีคัดเลือกได้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้
(1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมี
จํานวนจํากัด
(3) มีความจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้
(4) ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
(5) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(6) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ
(7) งานจ้ า งซ่ อ มพั ส ดุ ที่ จํ า เป็ น ถอดตรวจให้ ท ราบความชํ า รุ ด เสี ย หายเสี ย ก่ อ น จึ ง จะ
ประมาณค่าซ่อมได้
ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีดังนี้
1. ตรวจสอบคําสั่งมอบอํานาจก่อนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้
ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อบัญ ญัติ และข้อกํา หนดใด ๆ ของหน่ว ยงานของรั ฐ ที่อยู่ภ ายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญ ญัติ ดังนั้น เมื่ อ
พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้จึงทําให้บรรดาคําสั่งมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 จึงหมดสภาพบังคับ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ง
เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบ
ประกาศกําหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตําแหน่งใดมี
อํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้ และเมื่อได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการ
ตามระเบียบและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มี
อํา นาจสั่ งซื้ อหรือ สั่ง จ้า งตามระเบี ย บนี้จ ะมอบอํา นาจเป็น หนั งสื อให้แ ก่ผู้ ดํา รงตํา แหน่ง ใดก็ ไ ด้ซึ่ งสั งกั ด
หน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
เป็นสําคัญ ซึ่งปัจจุบันกรมประมงมีคําสั่งมอบอํานาจ ดังนี้
1. คําสั่งกรมประมง ที่ 1100/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๒. คําสั่งกรมประมง ที่ 939/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง
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2. ผู้ได้รับมอบอํานาจแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญ ญัติ การจัด ซื้อจัด จ้ า งและการบริ ห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
กํา หนดให้มี “เจ้าหน้าที่” ได้แก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้มิได้มีชื่อตําแหน่งในสายงานพัสดุจึงต้องมีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่าผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงาน
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้ได้รับมอบอํานาจและเจ้าหน้าที่ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ได้แก่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง และมติคณะรัฐมนตรี
4. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและ
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) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ
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
กรณีการยกเว้นไม่ต้องจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
1. การจั ด ซื้ อ จัด จ้ า งสิน ค้ า งานบริ ก าร หรื องานก่ อสร้ า ง ที่ มี การผลิ ต จํ า หน่า ยก่อ สร้ า งหรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
2. ความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัตภิ ัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3. เป็น พัส ดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่ว ยงานของรั ฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่ว ยงาน
ของต่างประเทศ
วิธีการจัดทําแผน
1. ตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือวงเงินที่ประมาณการ และชื่อรายการที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน

๓

2. จัดทําแผนอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เห็นชอบแผน โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
4. ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
5. เหตุผลในการพิจารณากําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธคี ัดเลือก
(1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) พั ส ดุ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะเป็ น พิ เ ศษหรื อ ซั บ ซ้ อ น หรื อ ต้ อ งผลิ ต ก่ อ สร้ า ง หรื อ ให้ บ ริ ก ารโดย
ผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมีจํานวนจํากัด

(3) มีความจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้
(4) ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
(5) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(6) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

(7) งานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้
6. ขั้นตอนการดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการจัดทําราคากลาง
ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจ้าง
ก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง(แนวทางคงเดิม)
มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัด ซื้อจัด จ้างพัส ดุนั้นและห้ามมิให้กํา หนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พัสดุที่จะทํา
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
หากเป็น การจ้า งก่อสร้า งจะต้องถื อปฏิบัติต ามคํา สั่ง กรมประมงที่ 1100/2563 ลงวัน ที่
3 ธันวาคม 2563 เรื่องการมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐข้อ 2.2 (2) “คณะกรรมการราคากลางสิ่งก่อสร้างให้แต่งตั้งวิศวกรโยธาหรือนายช่างโยธาของ
กลุ่มวิศวกรรมประมง สํานักงานเลขานุการกรมเป็นกรรมการทั้งคณะ)
6.2 คณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้างและราคากลาง
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้คํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค
และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อ
ใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์
นั้น มี ยี่ห้ อ เดีย วหรือ จะต้ อ งใช้ อ ะไหล่ ของยี่ ห้อ ใดก็ ใ ห้ ร ะบุ ยี่ ห้อ นั้ น ได้ โดยจั ด ทํ า ตารางราคากลางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และจัดทํารายงานขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะและอนุมัติ
ราคากลาง
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6.3 เสนอผู้มีอํานาจให้อนุมัติราคากลาง ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยผ่านเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
6.4 เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามความต้องการ
6.5 เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าทีต่ ามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)
(๘) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซื้อหรือจ้าง
ให้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้แก่เจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อนึ่งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ
อย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ของรั ฐ หรือพนักงานของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่เ รีย กชื่ออย่ า งอื่ น โดยให้คํา นึงถึง ลักษณะหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุค คลอื่น ร่ว มเป็น กรรมการด้ ว ยก็ ได้ แต่จํ า นวนกรรมการที่ เ ป็ น บุ ค คลอื่น นั้น จะต้อ งไม่ม ากกว่ า จํ า นวน
กรรมการตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
งานซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
6.6 เมื่อผู้ได้รับมอบอํานาจให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการตามข้อ 6.7
6.7 ระเบียบฯ ข้อ ๗๔ กําหนดว่าเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอ
จ้างตามข้อ ๒๒ แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า ๓ ราย โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ
6.8 จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
6.9 วิธีการยื่นซองข้อเสนอสําหรับผู้ยื่นข้อเสนอ
6.9.1 จัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญเสนอราคาให้ครบถ้วน อย่างน้อยจะต้องมี
ใบเสนอราคา พร้อมรายละเอียดการเสนอราคาสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ครบถ้วน (กรณีให้ผู้อื่นเสนอราคาแทนผู้มีอํานาจ) พร้อม
รับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา พร้อมรับรองว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ
6.9.2 นําเอกสารตามข้อ 1 ผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลโดยวิธีคัดเลือก
6.9.3 นําซองที่ผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลโดยวิธีคัดเลือกและส่งถึง
หน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ
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6.9.4 กรณีจะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือเสนองาน
หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
6.10 วิธีการรับซองข้อเสนอ(สําหรับเจ้าหน้าที่)
6.10.1 เมื่อถึงกําหนดวันเวลาการรับซองข้อเสนอให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะ
รายที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น
6.10.2 จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ
6.10.3 ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง
6.10.4 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
6.10.5 ให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกครั้งนั้นเพื่อดําเนินการต่อไป
6.10.6 เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ
6.11 วิธีการพิจารณาผล (คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก)
6.11.1 เมื่ อถึ งกํา หนดวัน เวลาการเปิ ด ซองข้ อเสนอให้คณะกรรมการดํา เนิน การเปิด ซอง
ข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
6.11.2 ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
6.11.3 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆและพัสดุ
ตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายหรือเอกสารที่กําหนดให้จัดส่งภาย
หลังจากวันเสนอราคา
6.11.4 คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน
ถูกต้องมีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน
ถูกต้องตามเงื่อนไข
6.11.5 ในกระบวนการพิจ ารณาคณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จ จริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดก็ได้แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ ห้ามรับเอกสาร
เพิ่มเติม
6.11.6 หากคณะกรรมการเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานกําหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออก
6.11.7 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานกําหนดไว้ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.11.8 พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามข้อกําหนดเท่านั้น
6.11.9 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยให้จัดเรียงลําดับผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย
6.11.10 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงาน
ของรัฐในเวลาที่กําหนดไว้ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงราย
ถัดไปตามลําดับแล้วแต่กรณี
6.12 วิธีการรายงานผล
ให้คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งนี้รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(1) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(2) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(3) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(5) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณาหากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลาย
รายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียวให้คณะกรรมการฯ เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก แต่ถ้าคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการดําเนินการโดยให้ดําเนินการ
แล้วแต่กรณี ดังนี้
5.1 กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาหากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ า กั น หลายรายให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาราคาต่ํ า สุ ด ของผู้ ที่ เ สนอราคาเข้ า สู่ ร ะบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
5.2 กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้
5.2.1 ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นเพื่อ
ต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคา หากราคาที่
เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
5.2.2 ถ้าดําเนินการตาม 5.2.1 แล้วไม่ได้ผลให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายเพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลา
อันสมควรหากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิมหากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดใน
การเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ
สิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอ
ราคารายนั้น
5.2.3 ถ้า ดํา เนิ น การตาม 5.2.2 แล้ว ไม่ ได้ผ ลให้ เ สนอความเห็น ต่ อหัว หน้ า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้างหรือขอเงิน
เพิ่มเติมหรือลดรายการลดจํานวนหรือลดเนื้องานหากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอ
ราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้นแต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่
กรณีก็ได้
5.3 หากหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
5.4 ในการพิจารณาผลกรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
5.4.1 ให้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การแจ้ ง ผู้ ที่ เ สนอราคารายที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นเพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและ
ยื่นใบเสนอราคาราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ
สิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ
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ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้น
5.4.2 หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผลให้เสนอความเห็น ต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติมหรือยกเลิกการซื้อหรือ
จ้างในครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
5.5 แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกแล้ว
อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) (ใช้ทั้งวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก) ก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุ
อื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ๒๒
7. การจัดทําสัญญาหรือข้อตกลง
มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญาตามมาตรา
๙๓ก็ได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐
(๓) (ข)
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีที่คู่สัญ ญาสามารถส่งมอบพัส ดุ ได้ครบถ้ว นภายในห้าวัน ทํา การนับ ตั้งแต่วันถัด จาก
วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
8. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สํา หรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมา
ให้คําปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้
ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ
(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวนหรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง
โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือ
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ผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการนับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึง่ ไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(๗) ถ้า กรรมการตรวจรับพัส ดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็น แย้งไว้ให้เ สนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงดําเนินการตาม
(๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้า งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
(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
ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(4) นอกจากการดํา เนิ น การตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เ ห็น ว่า แบบรู ป
รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทํา
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ
มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป
ตามแบบรูป รายการละเอีย ดและข้อกําหนดในสัญ ญาหรือข้อตกลง ให้ร ายงานหัวหน้าหน่วยงานของรั 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 วันทํา การนับถัดจากวัน ครบ
กําหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่
รับมอบพัสดุนั้นด้วย

๙

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงด
หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอก
เลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 183
เอกสารอ้างอิง
1. กฎกระทรวง วันที่ 17 มกราคม 2563 กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563
2. กฎกระทรวง วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลด
ค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
4. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ
183
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือ
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกั บการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ
6. หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร)
0405.5/ว 374 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 476 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอํานาจ
อนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8. หนังสือคณะกรรมการกําหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
กค (กรท) 0433.3/ว 173 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง การกําหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
9. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกําหนด
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกําหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและ
พิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกําหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
10. หนั ง สื อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 290 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ํา
ประกัน

๑๐

11. หนั ง สื อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
กรมบัญชี กลาง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลงวันที่ 7 ธั นวาคม 2563 เรื่ อง การพิ จารณา
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
12. หนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 584 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่ อง การยื่นข้ อเสนอต่ อหน่ วยงานของรั ฐของ
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐ
13. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง กําหนดให้
ข้อมูลข่ าวสารเกี่ ยวกั บผลการพิจารณาการจั ดซื้อจั ดจ้ างของหน่วยงานของรั ฐ เป็นข้ อมู ลข่าวสารที่ ต้ องจั ด
ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
14. หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3564 ลงวันที่ 30 เมษายน
2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการเปิดเผยสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
15. หนัง สื อกองคลั ง ที่ กษ 0504.7/941 ลงวั น ที่ 12 มิถุ น ายน 2562 เรื่ อ ง ซั กซ้ อ ม
แนวทางปฏิบัติในการจัดทําราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๑

สําหรับฝ่ายบริหารทั่วไป ขออนุมัติค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

กปม.พด (ค).01

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 พฤศจิก ายน 2556 ข้ อ 2.5 (5) (กรณีเ ป็น ผอ.กอง) หรื อ 2.6 (4) (กรณี มีชื่ อเรี ย กอย่ า งอื่ น )
อนุมัติการเบิกค่า ใช้จ่าย ตามระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริห ารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

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

อนุมัติ
(ผู้รับมอบอํานาจ)

หมายเหตุ เป็นแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 (ยกเว้นกรณีเป็นการจัดซื้อ/จ้าง จากงบลงทุน โครงการ ไม่ต้องจัดทํา)

๑๒

สําหรับเจ้าหน้าที่ ขอความเห็นชอบและอนุมัตแิ ผนการจัดซื้อจัดจ้าง

กปม.พด.(ค) 02-1

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
เรียน ผูร้ ับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
(ชื่อ หน่ว ยงาน.........) ได้ จัด ทํ า แผนการจั ด ซื้อ จัด จ้ า งประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบและอนุมัติพร้อมลงนามในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 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 1100/2563 ลงวั น ที่
3 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(.......................................)
เจ้าหน้าที่
เห็นชอบ
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

๑๓

กปม.พด.(ค) 02-2

ประกาศกรมประมง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .......
…………………………………………………………………………….
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
(ชื่อหน่วยงาน.........) ได้จัดทําแผนการจัด ซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 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

๑๔

กปม.พด.(ค)02-3
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
(.......................................)

๑๕

สําหรับเจ้าหน้าที่ ขอความเห็นชอบและอนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กปม.พด.(ค)02-4

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .........
เรียน ผูร้ ับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามที่กรมประมง กอง............................... ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............ นั้น
เนื่องจาก ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดระยะเวลาที่ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ (ระบุตามข้อเท็จจริง) กรมประมง กอง................................. ขอเปลี่ย นแปลงแผนการจัด ซื้อจัดจ้า ง
............................................... รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
2. ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..............
ทั้ง นี้เ ป็น อํา นาจของ ผู้รั บ มอบอํ า นาจ ตามคํ า สั่ ง กรมประมง ที่ 1100/2563 ลงวั น ที่
3 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(.......................................)
เจ้าหน้าที่
เห็นชอบ
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

๑๖

กปม.พด.(ค)02-5

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

๑๗

กปม.พด.(ค)02-6
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
(.......................................)

๑๘

สําหรับเจ้าหน้าที่ ขอความเห็นชอบและอนุมัตยิ กเลิกแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

กปม.พด.(ค)02-7

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัตยิ กเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .........
เรียน ผูร้ ับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามที่กรมประมง กอง............................... ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............. นั้น
เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุตามข้อเท็จจริง) กรมประมง
กอง................................. ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง............................................... รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัตยิ กเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
2. ลงนามในประกาศยกเลิกแผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
ทั้งนี้เ ป็น อํานาจของ ผู้รับ มอบอํา นาจ ตามคํา สั่งกรมประมง ที่ 1100/2563 ลงวัน ที่
3 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(.......................................)
เจ้าหน้าที่
เห็นชอบ
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

๑๙

กปม.พด.(ค)02-8

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

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

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

๒๐

กปม.พด.(ค)02-9
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
(.......................................)

๒๑

สําหรับเจ้าหน้าที่ ขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง สําหรับงานซือ้ หรือจ้างทีม่ ิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่ผู้มีอํานาจกําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการ)

บันทึกข้อความ

กปม.พด.(ค)03-1

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............................................................................................................................
จึงขออนุมัตจิ ัดซื้อ/จ้าง......................................... จํานวน ....... รายการ ภายในวงเงิน ...................... บาท
(..............................................................) และขอเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. .................. แผนงาน…………………………………………….. โครงการ………………………………………………
ผลผลิต..............................กิจกรรม……………………………………………. กิจกรรม
ย่อย………………………………………
ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และกําหนดราคากลาง ประกอบด้วย
1. ………………………………..
ตําแหน่ง .......................
ประธานกรรมการ
2. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการ
3. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการและเลขานุการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. อนุ มั ติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการกํ าหนดขอบเขตของงาน/รายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะ
และกําหนดราคากลาง การจัดซื้อ/จ้าง............................. จํานวน ............. รายการ ตามทีเ่ สนอ
2. ลงนามคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนดขอบเขตของงาน/รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลาง การจัดซื้อ/จ้าง............................... จํานวน ..... รายการ ที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้เป็นอํานาจของ.................................. ตามคําสั่งกรมประมง ที่ 938 /2560 ลงวันที่
31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
(......................................)
เจ้าหน้าที่
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

๒๒

กปม.พด.(ค)03-2

คําสั่งกรมประมง
ที่………… /……....
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง........................................................... จํานวน.......... รายการ
.......................................................................................
ด้วย (ชื่อหน่วยงาน) กรมประมง ได้รั บจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ...................... เพื่อดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง............................... จํานวน ......... รายการ ภายในวงเงิน
ทั้งสิ้น .......................... บาท (................................................) สําหรับใช้ในราชการของกอง............................
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบี 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
จึงแต่ งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอี ยดคุ ณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง
จัดซื้อ/จัดจ้าง........................ จํานวน........... รายการ ประกอบด้วย
1. ………………………………..
ตําแหน่ง .......................
ประธานกรรมการ
2. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการ
3. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1. กําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง การจัดซื้อ
/จัดจ้าง...................................... จํานวน ........ รายการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
2. ดําเนินการตามข้อ 1 และนําเสนอ(ผู้รับมอบอํานาจ)ให้แล้วเสร็จภายใน .......... วันทํา
การ นับถัดจากวันได้รับทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

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

๒๓

สําหรับเจ้าหน้าที่ ขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและกําหนดขอบเขตของงาน
/แบบรูปรายการ (สําหรับงานจ้างก่อสร้าง)

บันทึกข้อความ

กปม.พด.(ค)03-4

ส่วนราชการ
โทร.
ที่ กษ
วันที่
เรื่อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 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 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว
206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและ
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกําหนดรายละเอียดของงานจ้างก่อสร้าง ประกอบด้วย
1. ………………………………..
ตําแหน่ง .......................
ประธานกรรมการ
2. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการ
3. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการและเลขานุการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. อนุ มั ติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการกํ าหนดราคากลางและแบบรู ปรายการงานก่ อสร้ าง และ
คณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง............................. จํานวน ............. รายการ ตามทีเ่ สนอ
2. ลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ
คณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง....................... จํานวน ..... รายการ ที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้เป็นอํานาจของ..................... ตามคําสั่งกรมประมง ที่ 1100/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(......................................)
เจ้าหน้าที่
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

๒๔

กปม.พด.(ค)03-5
คําสั่งกรมประมง
ที่ ........./..........
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกําหนด
ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง......................................................... จํานวน.......... รายการ
.......................................................................................
ด้วย (ชื่อหน่วยงาน) กรมประมง ได้รั บจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ........... เพื่อดําเนินการจัดจ้างก่อสร้าง............................... 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
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 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางและกําหนดรายละเอียดงานจ้างก่อสร้าง............... จํานวน ........... รายการ ประกอบด้วย
1. ………………………………..
ตําแหน่ง .......................
ประธานกรรมการ
2. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการ
3. .....................................
ตําแหน่ง .......................
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1. กําหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกําหนดขอบเขตของงานจ้าง
ก่อสร้าง............................................. จํานวน ........ รายการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่ อ ง คู่ มื อ แนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
2. ดําเนินการตามข้อ 1 และนําเสนอ ผู้รับมอบอํานาจ ให้แล้วเสร็จภายใน ....... วันทําการ
นับถัดจากวันได้รับทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
(......................................................)

๒๕

สําหรับคณะกรรมการ ใช้ในกรณีคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และกําหนดราคากลาง เป็นคณะเดียวกัน สําหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
กปม.พด.(ค)03-6

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

ตามคําสั่งกรมประมง ที่ ...................... ลงวันที่ ...............................................เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลาง (ชื่อรายการ...............) นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้กํา หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
โดยอ้างอิงแหล่งที่มาราคากลางจาก..................เป็นเงิน...............บาท (..........................................)
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 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
2. เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาราคากลาง *
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ *
*ให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกแผ่น

๒๖

สําหรับคณะกรรมการ ใช้ในกรณีคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
กําหนดราคากลาง เป็นคนละคณะ และสําหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
กปม.พด.(ค)03-7

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

โทร.

เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามคําสั่งกรมประมง ที่ ............................... ลงวันที่ ....................................เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ชื่อรายการ.........) นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้กํา หนดราคากลางโดยอ้า งอิงแหล่งที่มาราคากลางจาก
................................ 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
2. เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาราคากลาง*
*ให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกแผ่น

๒๗

สําหรับคณะกรรมการ ใช้ในกรณีคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลาง
เป็นคนละคณะ และสําหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

กปม.พด. (ค)03-8

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
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ .....................
(ชื่อรายการ)......................... ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
(ลงนาม)

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

(ลงนาม)

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

(ลงนาม)

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

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกแผ่น

๒๘

สําหรับคณะกรรมการ ใช้เฉพาะคณะกรรมการกําหนดราคากลางจ้างก่อสร้าง (ทุกวงเงิน)
กปม.พด.(ค) 03-9

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

ตามคําสั่งกรมประมงที่ .......................... 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
2. ปร 4 ,ปร 5 , ปร 6 *
3. แบบแปลนก่อสร้าง *
*ให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกแผ่น

๒๙

สําหรับคณะกรรมการ ใช้ในกรณีคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงานจ้าง/
รายละเอียดงานจ้าง/แบบรูปรายการ สําหรับงานจ้างก่อสร้าง

บันทึกข้อความ

กปม.พด. (ค) 03-10

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 งาน
จ้างก่อสร้าง...(ชื่อรายการ).......... ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบขอบเขตของงาน/รายละเอียด/แบบรูปรายการ
งานจ้างก่อสร้าง.........(ชื่อรายการ).........................ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
(ลงนาม)

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

(ลงนาม)

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

(ลงนาม)

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

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ
- ขอบเขตของงาน/รายละเอียด/แบบรูปรายการ งานจ้างก่อสร้างให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อ
กํากับเอกสารทุกแผ่น

๓๐

สําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรณีผู้มีอํานาจแต่งตั้งให้เป็นผู้กําหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง (สําหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
กปม.พด. (ค) 03-11

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 (..........................................) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 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

๓๑

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 หน่ ว ยงานสามารถศึ ก ษาวิ ธี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ จ ากหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
*คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

๓๒

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 ระดับผูช้ ่วย..............................................................................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 หน่ ว ยงานสามารถศึ ก ษาวิ ธี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ จ ากหนั 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
* คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

๓๓

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 หน่ ว ยงานสามารถศึ ก ษาวิ ธี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ จ ากหนั 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
* คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

๓๔

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 หน่ ว ยงานสามารถศึ ก ษาวิ ธี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ จ ากหนั 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
* คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

๓๕

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 หน่ ว ยงานสามารถศึ ก ษาวิ ธี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ จ ากหนั 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
* คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

๓๖

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 หน่ ว ยงานสามารถศึ ก ษาวิ ธี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ จ ากหนั 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
* คณะกรรมการกําหนดราคากลางลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

๓๗

องค์ประกอบของ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ที่ต้องดําเนินการใน
ระบบ e – GP โดยจัดทําพร้อมกับหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการ ซื้อ/จ้าง............................................................ โดยวิธีคัดเลือก
เงินงบประมาณโครงการ ................................... บาท (..........................................................)
ราคากลาง ..................................... บาท (...........................................................)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและไม่แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง พัสดุดังกล่าว
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมประมง
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อ/จ้างครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ...................................(คุณสมบัติอื่น)..................................................
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผ้เู สนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่น สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์ สนธิบัญ ชีรายชื่อกรรมการผู้ จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญ ชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

๓๘

-2(๒) ในกรณีผู้ เ สนอราคาเป็ น บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิ ใช่ นิติบุคคล ให้ ยื่น สํา เนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
(๔) อื่นๆ
4. ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคา ไม่น้อยว่า .......... วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกําหนด
ยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเองเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
5. ขอบเขตของงาน / แบบรูปรายการ /คุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน ................. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. การทําสัญญาซื้อ/จ้าง
ผู้ ช นะคั ด เลือ กจะต้ อ งทํ า สั ญ ญาซื้อ /จ้ า งกั บ กรมภายใน ๕ วัน นับ ถัด จากวั น ที่ ได้ รั บ แจ้ งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าซื้อ/จ้างที่คัดเลือกได้ให้กรมยึดถือ
ไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.๑ เงินสด
7.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน
๓ วัน ทําการ
7.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
7.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน
7.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกัน นี้จ ะคืนให้โ ดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวัน ที่ผู้ ชนะการเสนอราคา
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อ/จ้างแล้ว

๓๙

8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ .............
- งานจ้าง อัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง (แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท)
- งานซื้อ อัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162)
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ช นะการ คัด เลือก ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็น หนังสือ หรือทํา สัญ ญาซื้อ/จ้าง แล้ วแต่ กรณีจ ะต้อง
รับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของงานซื้อ/จ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า .......ปี (กรณีงาน
ก่อสร้างรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี) นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ........... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10.ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอ
เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อ/จ้างในครั้งนี้ ได้มาจากเงิน..................................... ปี..................
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ กรมประมงได้รับเงินค่าพัสดุ/จ้างจากงบประมาณ......................ปี
............... แล้วเท่านั้น

๔๐

กปม.พด.(ค) 04-1

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง .......................................................... จํานวน ... รายการ โดยวิธคี ัดเลือก
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ด้วยกลุ่ม/ฝ่าย....................................จะดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง......................................
จึงรายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ดังนี้
1. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง
ด้วยกลุ่ม/ฝ่าย................................................................................... มีความประสงค์จะขอ
อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ............................................................................... เพื่อ ..............................................
.....................................เนื่องจาก....................................................................................................................
โดยเบิกจ่ายจากแผนงาน ......................โครงการ........................ผลผลิต........................................ กิจกรรม
................................................................................... กิจกรรมย่อย ..................................................
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง
..............................................................................................................................................
3. ***ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เป็นเงิน ....................................บาท
4. ***วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง .................. บาท (ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการ
การเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น)
5. ***กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ หรืองานนั้นแล้วเสร็จ ภายใน .............. วัน/วันทําการ
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง
6. วิ ธีที่จ ะซื้อ/จ้ า ง และเหตุผ ลที่ต้อ งซื้อหรือจ้า งโดยวิธีคั ด เลือ ก ตามพระราชบัญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (1) ( ) เนื่องจาก..............................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้ เกณฑ์ราคา/เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
คุณภาพ (Price Performance) กํา หนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จ
ภายใน............... วัน/วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา
8. ขออนุมัติแต่งตั้ง
8.1 คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธคี ัดเลือก ดังมีรายนามต่อไปนี้
8.1.1 .....................................................................
ประธานกรรมการ
8.1.2 .....................................................................
กรรมการ
8.1.3 .....................................................................
กรรมการและเลขานุการ
8.2 แต่งตั้ง...

๔๑

-28.2 (ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง) .................. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รบั ซอง
8.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังมีรายนามต่อไปนี้
8.3.1 (ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง) ..................
ประธานกรรมการ
8.3.2 (ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง) ..................
กรรมการ
8.3.3 (ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง) ..................
กรรมการและเลขานุการ
อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างตามจํานวนเงินดังกล่าว กรมฯ มอบอํานาจให้ ผู้รับมอบอํานาจ อนุมัติ
ได้ตามคําสั่งกรมประมงที่ 1100/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบรายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง ...................... ตามที่เสนอ
2. อนุมัติราคากลางการจัดซื้อ/จ้าง ............... ตามที่เสนอ (ยกเว้นราคากลางงานก่อสร้าง)
1. เห็นชอบและอนุมัติให้ดําเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
2. ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธคี ัดเลือก เจ้าหน้าที่ผู้รับซอง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ) 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 หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
- 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. ..............

๔๒

กปม.พด.(ค) 04-2

คําสั่งกรมประมง
ที่ ............ /..............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธคี ัดเลือก เจ้าหน้าที่ผู้รับซอง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สําหรับการจัดซื้อ/จ้าง ................................................................... โดยวิธีคัดเลือก
------------------------ด้วยกรมประมงมีความประสงค์จะจัดซื้อ/จ้าง......................................................................
ภายในวงเงิน ....................... บาท (.............................................) โดยเบิกจ่ายจากแผน..........................
โครงการ.....................ผลผลิต......................... กิจกรรม............................................................................................................
สําหรับใช้ในราชการของกอง...................................................
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก เจ้าหน้าที่ผู้รับซอง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อ/จ้าง.......................................................... ประกอบด้วย
คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก
1. ...................................
ตําแหน่ง ...............................................
กอง.........................................................
2. ...................................
ตําแหน่ง ..............................................
กอง........................................................
3. ....................................
ตําแหน่ง ...............................................
กอง.......................................................

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

เจ้าหน้าที่ผู้รับซอง
1. ………………………………
ตําแหน่ง ............................................
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. ...................................
ตําแหน่ง ...............................................
กอง.........................................................
2. ...................................
ตําแหน่ง ..............................................
กอง........................................................
3. ....................................
ตําแหน่ง ...............................................
กอง.......................................................

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ...

๔๓

-2ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1. คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกที่ได้รับ การแต่งตั้งมีอํานาจหน้า ที่ดํา เนินการตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 74, 75 และ
76 โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ........... วัน/วัน ทํา การ นับ ถัด จากวัน ลงนาม
ในคําสั่ง
2. เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บซองมี หน้ าที่ รั บซองข้ อเสนอของผู้ ยื่ นข้ อเสนอเฉพาะรายที่ คณะกรรมการ
ได้มีห นัง สือ เชิญ ชวนเท่า นั้น พร้อ มจัด ทํา บัญ ชีร ายชื่อ ผู้ม ายื่น ข้อ เสนอ ตามวัน และเวลาที่กํา หนดใน
หนังสือเชิญชวน
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ .......... โดยกําหนด
ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน ......... วัน/วันทําการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือขอส่ง
มอบพัสดุ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ............................................
(........................................)

๔๔

กปม.พด.(ค) 05-1
ที่ กษ ๐๕๐๓.๖/

กรมประมง
เกษตรกลาง เขตจตุจกั ร กทม. 10900
วดป.............................

เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง..................................... โดยวิธีคัดเลือก
เรียน ผู้จัดการ ………………………………………………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของ............................ จํานวน ...... หน้า
2. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2
3. ใบเสนอราคา
ตามที่กรมประมงได้ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง.................................... จํานวน ..... รายการ
โดยวิธคี ัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายการพัสดุทตี่ ้องการซื้อ
.................................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณ ................................................... บาท
3. ราคากลาง ............................................... บาท
4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
5. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา
6. อัตราค่าปรับคิดในอัตราตายตัวร้อยละ ....... ของราคาค่าจ้างทั้งหมด/ของราคาพัสดุที่ยัง
ไม่ได้ส่งมอบ
คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาแล้ว 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
ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญบริษัทฯ เสนอราคาตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(.........................................)
...............................................
กรรมการและเลขานุการการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก
กอง…………………

โทร…………………………………………..
โทรสาร ……………………………………….

๔๕

กปม.พด.(ค) 05-2

บัญชีเอกสารส่ วนที 1
 1. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน .............. แผ่น
บัญชีรายชื+อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน ............... แผ่น
 (ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน .............. แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ จํานวน .................. แผ่น
บัญชีรายชื+อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน ............... แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ จํานวน .................. แผ่น
 2. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาไม่เป็ นนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ 3 นั จํานวน ................ แผ่น
 (ข) คณะบุคคล
สําเนาข้อตกลงที+แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน จํานวน ............... แผ่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน จํานวน ................ แผ่น
 3. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า จํานวน ................ แผ่น
 (ก) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ................... แผ่น
- บุคคลที+มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาหนังสื อเดินทาง จํานวน ................... แผ่น
 (ข) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นนิติบุคคล
- ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ................... แผ่น
บัญชีรายชื+อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน ................... แผ่น
- บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ................. แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ จํานวน ................... แผ่น
บัญชีรายชื+อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน ................. แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ จํานวน ................... แผ่น

๔๖

-2 4. อื+น ๆ (ถ้ามี)
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
ข้า พเจ้า ขอรั บ รองว่ า เอกสารหลัก ฐานที+ ข ้า พเจ้า ยื+ น พร้ อ มซองใบเสนอราคาในการซื3 อ /จ้า ง
โดยวิธีคดั เลือกถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื+อ) ................................................................ ผูเ้ สนอราคา
(............................................................)

๔๗

กปม.พด.(ค) 05-3

บัญชีเอกสารส่ วนที 2
 1. แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน…………….แผ่น
 2.หนังสื อมอบอํานาจซึ+ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที+ผเู ้ สนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื+นลง
นามแทนในใบเสนอราคา จํานวน………………….แผ่น
 3. อื+น ๆ (ถ้ามี
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
ข้า พเจ้า ขอรั บ รองว่า เอกสารหลักฐานที+ ข ้าพเจ้ายื+ นพร้ อ มซองใบเสนอราคาในการซื3 อ /จ้า ง
โดยวิธีคดั เลือกถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื+อ) ............................................................ ผูเ้ สนอราคา
(..........................................................)

๔๘

กปม.พด.(ค) 05-4
ใบเสนอราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีคัดเลือก
เรียน

หัวหน้าส่วนราชการ

๑. ข้ า พเจ้ า ............(ระบุ ชื่ อ บริ ษั ท ห้ า ง ร้ า น)..............................อยู่ เ ลขที่
..............................................ถนน......................................................................ตํ า บล/แขวง
...................................................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท์
.............................................................โดย..................................................................................................
ผู้ล งนามข้ า งท้ า ยนี้ ได้ พิ จ ารณาเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ในรายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ เชิ ญ ชวนการจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง
............................................. เลขที่ ............................... ลงวันที่..................................... โดยตลอดและ
ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดและ
ไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนฯ ดังต่อไปนี้
ลําดับ
ที่

รายการ

ราคา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต่อหน่วย

(ถ้ามี)

จํานวน

รวมเป็นเงิน

กําหนดส่ง
มอบ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. คํา เสนอนี้ จ ะยื น อยู่ เ ป็ น ระยะเวลา........................วั น นับ แต่ วั น เสนอราคา และกรม*
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จ ะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที“่ กรม”* ร้องขอ
๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.๑ ทําสัญญา กับ“กรม”ประมง ภายใน..........................................................วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา
๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ให้แก่
กรมประมง ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ............ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ใน
ใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า “กรม”* ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๔๙

-2๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ “กรม”* ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทาง
ราชการ
สําหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งกรม*ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
7. ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ยื่ น พร้ อ มใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรม* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิด
กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที.่ .............. เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ

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

หมายเหตุ “กรม” ให้เปลี+ยนชื+อตามหน่วยงานที+จดั ซื3อจัดจ้าง

๕๐

กปม.พด.(ค) 05-5

ลําดับ

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
การจัดซื้อ/จ้าง.................................................. โดยวิธีคดั เลือก
เลขที่ประจําตัว
ประชาชน/
เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ
ชื่อผู้ประกอบการ
ทะเบียนนิติบุคคล
เชิญ
เชิญ
(13 หลัก)

หมายเหตุ

ได้จัดส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ
(........................................................)
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(........................................................)
ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ
(........................................................)

๕๑

กปม.พด.(ค) 05-6

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธคี ัดเลือกมีหนังสือเชิญชวน
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับซอง
ตามคําสั่งกรมประมงที.่ ...................ลงวันที.่ ..........................ได้แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้าง
โดยวิธีคัดเลือก สําหรับการจัดซื้อ/จ้าง............................................... โดยวิธีคัดเลือก นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนด จํานวน ........................... ราย ดังปรากฏรายชื่อผู้ประกอบการตามแบบบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๕๒

กปม.พด.(ค) 05-7

ทะเบียนรับซองข้อเสนอ

กอง …………………………………………………………………………………………………. …………………………………
พัสดุที่จัดซื้อ/จ้าง ………………………………………………………………………………………… จํานวน…...… รายการ
ชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง ……………………………………………………………………………………. …………………………………
กําหนดรับเอกสารข้อเสนอ วันที่ ………….…เดือน…………………………………พ.ศ. ………………..
ตั้งแต่เวลา ……………………………………………………………………………………………………….. ผลปรากฏดังนี้
รายละเอียดการยื่นข้อเสนอ

ลําดับ
ที่
วัน/เดือน/ปี

เวลา

ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างฯ

ผู้รับซองข้อเสนอ
ลายมือชื่อผู้ยื่น
ข้อเสนอ

ชื่อ

ลายมือชื่อ

เรียน ประธานกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก
ขอส่งมอบซองข้อเสนอราคา และเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2
ของผู้เสนอราคา จํานวน …………….. ราย จํานวนทั้งสิ้น................ ซอง
ลงชื่อ …………………………………….
(……………………………………. )
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับซอง
- ได้รับมอบซองข้อเสนอราคา จํานวนทั้งสิ้น ........... ซอง ซึ่งมีความครบถ้วนและอยู่ในสภาพเรียบร้อยมิได้มีการเปิดซอง
ลงชื่อ ……………………………………………… ประธานกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือกผู้รับมอบซอง
(……………………………………… )

หมาย
เหตุ

๕๓

กปม.พด.(ค) 05-8

ใบรับซองข้อเสนอราคา
กอง ……………………………………………….………… ได้รับซองเสนอราคา และเอกสารที่ยื่นมาพร้อม
กับซองเสนอราคา ดังรายการในบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2 ตามหนังสือเชิญชวนการจัดซื้อ/จ้าง
............................................................ โดยวิธคี ัดเลือก ที่ กษ………………/…………… จาก ………..….(ชื่อบริษัท/
ห้าง/ร้าน)……………….. ไว้แล้ว เมื่อวันที่ …………………………………………… เวลา ………………… น.
จึงออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ………………………………………….
( ……………………………… )
เจ้าหน้าที่ผู้รับซอง

หมายเหตุ (จัดทําสําเนาหลักฐานไว้ด้วย)

๕๔

กปม.พด.(ค) 05-9

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ กษ
วันที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ/จ้าง ................................................................ โดยวิธีคัดเลือก
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามคําสั่งกรมประมงที่ .......................... ลงวันที่ ........................... แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อ/จ้าง.................................................... โดยวิธีคัดเลือก วงเงินทั้งสิ้น ...................................... บาท
(................................................................) โดยเบิกจ่ายจากแผน.......................................................... โครงการ
............................................................................ กิจกรรมหลัก................................................................
กิ จ กรรมย่ อ ย........................................................................... สํ า หรั บ ใช้ ใ นราชการของกอง
............................................................... คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการพิจารณา ดังนี้
1. ได้จัด ทํา หนังสื อเชิญ ชวนผู้ป ระกอบการที่มีคุ ณสมบัติต รงตามเงื่ อนไขที่ก รมประมง
กําหนด จํานวน ............... ราย
2. มีกําหนดยื่นซองข้อเสนอและใบเสนอราคา ในวันที่ ................................................... เวลา
08.30 น. – 16.30 น.
3. เมื่ อ วั น ที่ ......................................................... คณะกรรมการจั ด ซื้ อ /จ้ า ง
........................................................ โดยวิธีคัดเลือก ได้ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา ปรากฏผลดังนี้
3.1 มีผู้ยื่นซองข้อเสนอและใบเสนอ โดยวิธีคัดเลือก จํานวน ................ ราย ดังนี้
3.1.1 ....................................................................
3.1.2 ...................................................................
3.1.3 ....................................................................
3.2 การตรวจสอบการมีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน คณะกรรมการฯ ได้ต รวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้
3.2.1 ..................................................................
3.2.2 ..................................................................
3.2.3 ..................................................................
3.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- คณะกรรมการฯ โดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา และพิจารณาจากราคารวม
หรือพิจารณาจากราคาต่อรายการ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
3.4 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอ ของ
ทั้ง ...... ราย แล้วมีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 ....(ชื่อ บริษัท/หจก/ร้าน)......... เสนอราคา......................................
จํานวน ......... เป็นเงิน ............................... บาท (....................................................) กําหนดส่ง
มอบของภายใน ........ วัน กําหนดยืนราคา .... วัน
3.1.2 .....

๕๕

-23.4.2 ....(ชื่อ บริษัท/หจก/ร้าน)......... เสนอราคา......................................
จํานวน ......... เป็นเงิน ............................... บาท (................................................) กําหนดส่ง
มอบของภายใน ........ วัน กําหนดยืนราคา .... วัน
3.4.3 ....(ชื่อ บริษัท/หจก/ร้าน)......... เสนอราคา......................................
จํานวน ......... เป็นเงิน ............................... บาท (....................................................) กําหนดส่ง
มอบของภายใน ........ วัน กําหนดยืนราคา .... วัน
4. คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้ยื่นซองข้อเสนอ ของทั้ง
3 ราย แล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคาทั้ง ..... ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีคุณสมบัติและรายละเอียดถูกต้อง
ตามที่กรมประมงกําหนด
5. ผู้ เ สนอราคาต่ํ า สุ ด คื อ บริ ษั ท ............... โดยเสนอราคาต่ํ า สุ ด เป็น เงิน ทั ้ง สิ ้น
........................... บาท (....................................................)
6. คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จึงเห็นควรจัดซื้อ/จ้าง ......................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติซื้อ/จ้าง.............................................. กับ บริษัท..............
เป็นเงิน ...................... บาท (.......................................................) กําหนดส่งมอบของภายใน ..... วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กํา หนดยืน ราคา ........... วัน เนื่องจากเป็น ผู้ยื่น ข้อเสนอและรายละเอียด
ถูกต้อง เสนอราคาต่ําสุด และราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้
(ลงนาม)

ประธานกรรมการ

(.............................................)
ตําแหน่ง ......................................
กอง.............................................................

(ลงนาม)

กรรมการ

(.............................................)
ตําแหน่ง ......................................
กอง.............................................................

(ลงนาม)
(.............................................)
ตําแหน่ง ......................................
กอง.............................................................

กรรมการและเลขานุการ

๕๖

บันทึกข้อความ

กปม.พด.(ค) 06-1

ส่วนราชการ
ที่ กษ
วันที่
เรื่อง ขออนุมัตสิ ั่งซื้อ/จ้าง .............................................................. โดยวิธคี ัดเลือก
เรียน ผู้อํานวยการกอง...................................................
ตามคําสั่งกรมประมงที่ ....................... ลงวันที่ ............................ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ซื้อ/จ้าง ............................................. โดยวิธีคัดเลือก วงเงินทั้งสิ้น ...................... บาท (........................)
โดยเบิกจ่ายจากแผน....................................................................................... โครงการ....................................
กิจกรรมหลัก...................................................................... กิจกรรมย่อย.......................................... สําหรับใช้
ในราชการของกอง...................................................... และคณะกรรมการฯ ได้จัดทําหนังสือเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กรมประมงกําหนด จํานวน 3 ราย กําหนดยื่นซองข้อเสนอและ
ใบเสนอราคา ในวันที่ ....................................... เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ฝ่า ยบริห ารทั ่ว ไป กอง.................................................... ได้ร ับ รายงานจาก
คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้า ง .......................................... โดยวิธีคัด เลือก ว่า เมื่อวันที่ ..........................
คณะกรรมการได้ดํา เนิน การเปิด ซองข้อ เสนอและตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานต่า งๆ ของผู ้เ สนอราคา
ปรากฏผลดังนี้
1. มีผู้ยื่นซองข้อเสนอและใบเสนอ โดยวิธีคัดเลือก จํานวน ...... ราย ดังนี้
1.1 ....(ชื่อ บริษัท/หจก/ร้า น)......... เสนอราคา........................................
จํานวน ......... เป็นเงิน ............................... บาท (...............................................) กําหนดส่งมอบ
/แล้วเสร็จภายใน ........ วัน กําหนดยืนราคา .... วัน
1.2 ....(ชื่อ บริษัท/หจก/ร้า น)......... เสนอราคา........................................
จํานวน ......... เป็นเงิน ............................... บาท (...............................................) กําหนดส่งมอบ
/แล้วเสร็จภายใน ........ วัน กําหนดยืนราคา .... วัน
1.3 ....(ชื่อ บริษัท/หจก/ร้า น)......... เสนอราคา........................................
จํานวน ......... เป็นเงิน ............................... บาท (...............................................) กําหนดส่งมอบ
/แล้วเสร็จภายใน ........ วัน กําหนดยืนราคา .... วัน
คณะกรรมการฯ ได้ต รวจสอบคุณสมบัติและรายละเอีย ดของผู้ยื่น ซองข้อเสนอ ของทั้ง
3 ราย แล้ว ปรากฏว่า มีคุณสมบัติและรายละเอียดถูกต้องตามที่กรมประมงกําหนด และบริษัท....................
เสนอราคาต่ําสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ........................... บาท (......................................................................)
คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรจัดซื้อ/จ้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. อนุมัตสิ ั่งซื้อ/จ้าง ...................................................... เป็นเงิน ........................... บาท
(...............................................................) กําหนดส่งมอบของภายใน ....... วัน นับ ถัด จากวัน ลงนาม
ในสัญญา กํา หนดยืนราคา ...... วัน กับบริษัท ................................... เนื่องจากเป็น ผู้ยื่น ข้อเสนอและ
รายละเอียดถูกต้อง เสนอราคาต่ําสุด และราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้
2. ลงนาม...

๕๗

-22. ลงนามประกาศกรมประมง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง...................................
โดยวิธีคัดเลือก
ทั้งนี้เ ป็ น อํา นาจของผู้ รับ มอบอํา นาจ อนุมั ติ ได้ต ามคํา สั่ งกรมประมงที่ 1100/2563
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

๕๘

กปม.พด.(ค) 06-2

ประกาศกรมประมง
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง......................................................... โดยวิธคี ัดเลือก
ตามที่ (หน่วยงาน).................................................... ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ......(ชื่อรายการ)............
จํานวน ......... รายการ โดยวิธคี ัดเลือก 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

๕๙

กปม.พด.06-3

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัตยิ กเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง........................... โดยวิธคี ัดเลือก
เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง......(ชื่อรายการ)..............จํานวน ............ รายการ
โดยวิธคี ัดเลือก ลงวันที.่ ...................................... นั้น
เนื่องจาก ................(ระบุเหตุผลตามข้อเท็จจริง).....................จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้เป็น อํา นาจของผู้รับ มอบอํา นาจ อนุมัติ ได้ต ามคํา สั่งกรมประมงที่ 1100/2563
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. อนุมัติให้ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2. ลงนามประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง ............

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

อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

๖๐

กปม.พด.06-4

ประกาศกรมประมง
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง................................ โดยวิธคี ัดเลือก
......................................................................
ตามที่ (หน่วยงาน)......................................... ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
......(ชื่อรายการ)............จํานวน....... รายการ โดยวิธคี ัดเลือก เมื่อวันที.่ .....................................................
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
(ชื่อหน่วยงาน)........................ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่
(……………………………..)

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถดําเนินการในระบบ e-GP ได้

๖๑

กปม.พด.(ค) 06-5

ที่ กษ 0504.7/

กรมประมง
เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม.
10900
..........................

เรื่อง แจ้งผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง..................................... โดยวิธีคัดเลือก
เรียน ผู้จัดการ .........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาประกาศกรมประมง ลงวันที่ .................................. จํานวน 1 ฉบับ
ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอราคาซื้อ/จ้าง.................................................................... โดยวิธีคัดเลือก
เมื่อวันที่ ......................................... เวลา 08.30 น. - 16.30 น. นั้น
กรมประมง กอง............................................................................. ได้พิจารณาอนุมัติซื้อ/จ้าง
............................................................... โดยวิธีคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หาก
ประสงค์จะคัดค้านผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาก็ให้อุทธรณ์ต่อกอง........................................ กรมประมง
ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

กอง...........................
โทร./โทรสาร..................

๖๒

กปม.พด.(ค) 07-1
ที่ กษ 0504.7/

กรมประมง
เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วดป. ..........................

เรื่อง ขอให้มาทําสัญญา
เรียน ผู้จัดการ .........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๒. ร่างสัญญา........

จํานวน ....... แผ่น
จํานวน ........ ฉบับ

ตามทีบ่ ริษัท/ห้าง/ร้าน ...................................................... เป็นผูช้ นะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง
....................................... เป็นเงิน ...................... บาท (..............................................) นั้น
เพื่อให้การจัด ทํา สัญ ญา.............. เป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติการจัด ซื้อจัด จ้า งภาครั ฐ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 93 และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังนั้นจึงขอให้บริษัท/ห้าง/ร้าน นําเอกสารไปจัดทําสัญญากับกรมประมง
ดังนี้
๑. หนังสือค้ําประกัน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายกรมประมง (เฉพาะ
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น) หรือเงินสด จํานวนเงิน ................................. บาท
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน เลขที่บัญชีธนาคารและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 2 ชุด
๓. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ จํานวน ๑๐ บาท (กรณีผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท/ห้าง/ร้าน มิได้ไปลงนามสัญญาเอง)
4. ตรายางบริษัท/ห้าง/ร้าน
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ทราบ และขอให้ บ ริ ษั ท /ห้ า ง/ร้ า น ไปจั ด ทํ า สั ญ ญากั บ กรมประมง
ภายใน ….. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ ณ กอง...................................... กรมประมง เกษตรกลาง
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความนับถือ

กอง......................
โทร......................

๖๓

กปม.พด.(ค) 07-2

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง ลงนามสัญญา

โทร.
วันที่

เรียน ผู้ได้รับมอบอํานาจ (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามหนังสือที่.........ได้อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง......(ชื่อรายการ)...............จํานวน ..... รายการ
จาก (ชื่อ บริษัท/ห้าง/ร้าน) เป็นเงิน .......................... บาท (...........................................................) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (กรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม) กําหนดยืนราคา....วัน กําหนดส่งของ/ส่งมอบงานภายใน..........วัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดทําสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนาม
(.............................)
เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว
(ผู้รับมอบอํานาจ)

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

๖๔

กปม.พด.08-1

ใบตรวจรับพัสดุ

วันที.่ ......................................
ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สั่งเช่า เลขที่ ................ ลงวันที่ ……………………….. กรมประมง ได้ตก
ลงซื้อ/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 เอกสารในระบบ e-GP

๖๕

กปม.พด.08-2

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง รายงานการตรวจรับพัสดุ..............................................

โทร.

.

เรียน ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ตามคําสั่งกรมประมง ที.่ ........ ลงวันที.่ ................................เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ดังรายนามข้างท้ายนี้ ขอเสนอผลการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุน้ีได้ทําการตรวจรับพัสดุ (ชื่อ
รายการ)............................. ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า เลขที่ ........ ลงวันที่ ................
ระหว่างชื่อหน่วยงาน......................... กับ บริษัท/ห้าง/ร้าน)………………….
2. บริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ได้ส่งมอบ............ (ชื่อรายการ)......................... ตาม
หนังสือส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ เลขที.่ ............ลงวันที่ ........................... และการส่งมอบนี้เป็นการส่งมอบ
( / ) ภายในกําหนดสัญญา/ใบสั่ง
( ) ล่าช้ากว่ากําหนด เป็นเวลา.........วัน
3. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ได้ทําการตรวจรับ....... (ชื่อรายการ).........................
เมื่อวันที่ .......................... เรียบร้อยแล้ว
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทําการตรวจรับ...............................และได้ตรวจดู
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่าดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าบริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ได้ดําเนินการ
ถูกต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่าทุกประการ
เห็นควรเบิกจ่ายค่าพัสดุ เป็นเงินทั้งสิ้น ............... บาท (...............................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย
แล้ว (กรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้กับ บริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(ลงนาม)

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

(ลงนาม)

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

(ลงนาม)

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

ทราบ
(ผู้รับมอบอํานาจ)
*คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อ

