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คู่มือการจัดซือ้จัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และภายใต้
ระเบียบกระทรวงการคลัง กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่าง ๆ ขององค์การฯ บัญชีกลาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 
สิงหาคม 2560 การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ด าเนินการในเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชี
กลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตาม
วิธีการที่องค์การฯ บัญชีกลางก าหนด และให้พิมพ์เอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสาร
ประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 

การจัดท าแผนและการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปี 
มาตรา 11 ก าหนดให้ต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลางและของหน่วยงาน พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงาน โดยระเบียบข้อ 11 ก าหนดว่า เม่ือได้รับความเห็นชอบงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้อ านวยการเพื่อขอความเห็นชอบ เว้นแต่ 

วิธีคัดเลือก 

 กรณีเร่งด่วน มาตรา 56(1) (ค) 

 เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ มาตรา 56(1) (ฉ) 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท มาตรา 56(2) (ข) 

 มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท มาตรา 56(2) (ง) 

 เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท มาตรา 56(2) (ฉ) 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท มาตรา 70(3) (ข) 

 การจ้างที่ปรึกษาที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ มาตรา 70(3) (ฉ) 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติ มาตรา 82(3)  
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ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานนั้นจัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการต่อ 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                  โทร         
ที่        วันที่         
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง        
 
เรียน ผู้อ านวยการ 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ประกอบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  
นั้น 

  เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าวข้างต้น งาน
พัสดุ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอี ยดที่
เสนอมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว 

 
ลงชื่อ..................................เจ้าหน้าที่ลงระบบ e-GP  
 
ลงชื่อ..................................เจ้าหน้าที่พัสดุ       
                 
ลงชื่อ..................................หัวหน้าแผนก  
      
ลงชื่อ..................................หัวหน้ากอง 
 

                  ลงชื่อ.................................. 
                         หัวหน้าฝุาย/ส านัก        
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ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............ 

 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 
  กรมสารขันธ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .......... ตามเอกสารที่
แนบทา้ยประกาศนี ้
 
      ประกาศ ณ วันที่ .............................................. 

 
       (............................................) 
                ผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (M.............................) 
ลงวันที่ .................................................. 

 
ล าดับ

ที ่
รหัสแผน 

จัดซื้อจัดจ้าง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง  

(เดือน/ ปี) 

1 P............................ …………………………………….   
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การจัดท าร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/แบบรูปรายงานก่อสร้าง 

 ตามมาตรา 9  และตามระเบียบข้อ 21 ก าหนดแนวทางเก่ียวกับการก าหนดผู้มีหนา้ที่จัดท ารา่งขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจ่ะซื้อหรือจ้าง หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง ดังนี้ 

1. การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ต้องค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์
ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของ
ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุนั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

2. เพื่อให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้างใดยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้
กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือ
รายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ ซื้อหรือใบแทรก
คู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น 

3. การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

4. ในการจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของงานซื้อ/ก าหนดร่าง        

ขอบเขตของงานจ้างและก าหนดราคากลาง  
2) คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของงานซื้อ/ก าหนดรา่งขอบเขตของงานจา้งและ

ก าหนดราคากลาง จัดท าร่างขอบเขตของงาน รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
3) น าเสนอผู้มีอ านาจเห็นชอบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของงานซื้อ/ก าหนดรา่งขอบเขตของงานจา้ง

และก าหนดราคากลาง 
หลักเกณฑ์การพิจาณาคัดเลือก 

 ตามมาตรา 65 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือ วิธีคัดเลือก 
ให้พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานและวัตถปุระสงค์การใชง้านเปน็ส าคัญ โดยให้ค านงึถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณา
เกณฑ์อื่นประกอบด้วย  

(1) ต้นทุนของพัสดุนัน้ตลอดอายุการใช้งาน 
(2) มาตรฐานของสนิค้าหรือบริการ 
(3) บริการหลังการขาย 
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(5) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่น ในกรณีที่ก าหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่นก่อน 
(7) เกณฑ์อื่นตาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
   มวกเหล็ก สระบุร ี

บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน                        กอง                               แผนก                                                              
ที่    กษ                                           วันที่      
เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพสัดุของงานซื้อ..../ก าหนดร่าง 
        ขอบเขตของงานจ้างและก าหนดราคากลาง 
 
เรียน  (ตามทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
 
  ด้วย....................(หน่วยงาน)............จะด าเนินการซื้อ/จ้าง.......................................................... 
...............................................................................................วงเงินงบประมาณ.............................................บาท  ดังนั้น 
เพื่อให้การก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะพัสดุ/รายละเอียดของร่างขอบเขตงานดังกลา่ว เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสด/ุรายละเอียดของร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เพื่อ
ใช้ส าหรับการด าเนินการซื้อ/จา้งดังกล่าว ประกอบด้วย 

1. ……………………………………….. ต าแหน่ง........................ ประธานกรรมการ 
2. ……………………………………….. ต าแหน่ง........................ กรรมการ 
3. ……………………………………….. ต าแหน่ง........................ กรรมการเลขานุการ 
โดยให้มีหน้าที่ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตของงาน ของ .................. 

........................................และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และค าสั่งที่เก่ียวข้อง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   มวกเหล็ก สระบุร ี

บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน                        กอง                               แผนก                                                              
ที่    กษ                                           วันที่      
เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการ 
  ด้วย................(หน่วยงาน)............มีความประสงค์จะด าเนินการจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
........................................................................ .................................................... ...............ประจ าปีงบประมาณ
............................วงเงินงบประมาณ.............................................บาท   

ดังนั้น เพื่อให้การค านวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ประกอบหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงงานก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการก าหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางของงาน................................. .......................... ประกอบด้วย 

1. ……………………………………….. ต าแหน่ง........................ ประธานกรรมการ 
2. ……………………………………….. ต าแหน่ง........................ กรรมการ 
3. ……………………………………….. ต าแหน่ง........................ กรรมการเลขานุการ 
โดยให้มีหน้าที่ และรบัผิดชอบดงันี้ 
1. ค านวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง แลว้ 

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 
2. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การฯ เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่ 

คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ข้ึนไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การฯ 
เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการค านวณ ให้แจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางก่อสร้างนัน้ให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบโดยเร็ว 

3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมายและเพื่อให้การด าเนินการค านวณราคากลางแล้ว 
เสร็จและเป็นตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ อ านาจอนุมัติแตง่ตั้งคณะกรรมการเป็นของ...........................ตามค าสั่ง อ.ส.ค.ที่.......................... 
ลงวันที่.................. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

 



คู่มอืการจัดซือ้จดัจ้าง ประจ าปี 2561 

แผนกจดัซือ้จดัจ้าง กองพสัด ุฝ่ายพสัดแุละบริการ | 11 

 

    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   มวกเหล็ก สระบุร ี

บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน                        กอง                               แผนก                                                              
ที่    กษ                                           วันที่                                                                      .                     
เรื่อง  ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการ 
  ตามบันทึกที่....................ลงวันที่ ..............................................แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
งาน..............................................................นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ได้ด าเนินการค านวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธาการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงาน
ที่ค านวณได้ เป็นเงิน...............................บาท ตามรายละเอียดการค านวณราคากลางที่แนบ ทั้งนี้ เป็นอ านาจการเห็นชอบ
ราคากลางเป็นของ...................ตามค าสั่ง อ.ส.ค.ที่ ....................ลงวันที่.......................... 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ 
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ตัวอย่าง – ปรับใชต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

การก าหนดขอบเขตของงาน  
(วิธีเฉพาะเจาะจง – งานซื้อ) 

--------------------------- 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
 ชื่อโครงการ  
 เงินงบประมาณโครงการ ......................................... บาท (..........................................) 
 ราคากลาง .......................................... บาท (..............................................) 
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ* 
 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง 
 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว   
 2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การฯ  ณ วันยื่นข้อเสนอ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการซื้อครั้งนี้ 
   2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ข้อ 2.11 – 2.13 ตัดออก ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.54 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
 2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
คร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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3. คุณลักษณะเฉพาะ  
 3.1 รายการที่ 1  ................................... รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 3.2 รายการที่ 2  ................................... รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 
4. การเสนอราคา และก าหนดส่งมอบ 
 4.1 ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  …. . . . . . . . . . .  วัน  นับแต่วันยื่นข้อเสนอ  
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน …......…… วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ 
 
5. การท าสัญญา 
 ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะต้องท าสัญญาซื้อขายกับองค์การฯ ภายใน …….. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ 
 
6. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ .............. บาท ต่อวัน 
 
7. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 รับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของงานซื้อที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ..............ปี.....เดือน......
วันนับถัดจากวันที่องค์การฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
8. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ 
 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ราคา  
 โดยพิจารณาจาก....(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) …… 
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ตัวอย่าง – ปรับใชต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
การก าหนดขอบเขตของงาน  
(วิธีเฉพาะเจาะจง - งานจ้าง) 

--------------------------- 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
 ชื่อโครงการ  
 เงินงบประมาณโครงการ ......................................... บาท (..........................................) 
 ราคากลาง .......................................... บาท (..............................................) 
 
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง 
 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว   
 2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การฯ  ณ วันยื่นข้อเสนอ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการซื้อครั้งนี้ 
   2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์  ( Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 2.11 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงิน ....................บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การฯ เชื่อถือ 
ระยะเวลาผลงานที่ผ่านมาไม่เกิน 5 ปี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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3. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือรายละเอียดและขอบเขตของงาน 
 3.1 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง   (ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย) 
 3.2 รายละเอียดและขอบเขตของงาน    (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
 
4. การเสนอราคา และก าหนดส่งมอบ 
 4.1 ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  …. . . . . . . . . . .  วัน  นับแต่วันยื่นข้อเสนอ  
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน... . .. . . . . . .. . . . .วัน นับถัดจาก  
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การฯ ให้เร่ิมท างาน 
 
5. การท าสัญญา 
 ผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องท าสัญญากับองค์การฯ ภายใน …….. วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง 
 
6. อัตราค่าปรับ 
 6.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การฯ  จะ
ก าหนดค่าปรับส าหรับการฝุาฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ.............ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
 6.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 7.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 
10 ของราคาค่าจ้าง  
 
7. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา แล้วแต่กรณี จะต้อง
รับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ..............ปี.....เดือน......วันนับถัด
จากวันที่องค์การฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
7. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ 
 ในการพิจารณาผลการเสนอราคาคร้ังนี้ องค์การฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจาก
....(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) …… 
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ตัวอย่าง – ปรับใชต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
การก าหนดขอบเขตของงาน  

(วิธีคัดเลือก - งานซื้อ) 
--------------------------- 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
 ชื่อโครงการ  
 เงินงบประมาณโครงการ ......................................... บาท (..........................................) 
 ราคากลาง .......................................... บาท (..............................................) 
 
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง 
 2.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว   
 2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การฯ  ณ วันยื่นข้อเสนอ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการซื้อครั้งนี้ 
   2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์  ( Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็น 2 ส่วน คือ 
 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
  (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ เป็นหุ้นส่วน 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื่นส า เนาสัญญา  
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝุายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝุายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
  (4) ……….… (ระบุเอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อเห็นสมควรก าหนด เช่น ส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น) ………............... 
  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (3) .....(ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อเห็นสมควรก าหนด)....... 
  (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
 
4. คุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารแนบท้าย 
 4.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 4.2 แบบใบเสนอราคา 
 4.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
 4.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญา 
  (2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
 4.5 บทนิยาม 
  (1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
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 4.6 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 4.7 ……………………………………………. 

 
5. การเสนอราคา 
 5.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบที่ก าหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่
มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรา 
(ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคา
ต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ 
.............................................................................................. 
  ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  …. . . . . . . . . . .  วัน  นับแต่วันยื่นข้อเสนอ  
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน …......…… วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การฯ  ให้ส่งมอบพัสดุ 
 
6. การท าสัญญา 
 ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะต้องท าสัญญาซื้อขายกับองค์การฯ ภายใน …….. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5 ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้ ให้องค์การฯ ยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
 6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
 6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
 6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย)  
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
7. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ .............. บาท ต่อวัน 
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8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุด
บกพร่องของสิ่งของงานซื้อที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ..............ปี.....เดือน......วันนับถัดจากวันที่องค์การฯ ได้รับ
มอบงาน โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 
9. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ 
 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ………….. (หลักเกณฑ์
ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น) …………… 
 (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา ......(ระบุชื่อหน่วยงาน)...... จะพิจารณาจาก
............................(ราคารวม/ราคาตอ่รายการ/ราคาตอ่หนว่ย) ……......................…… 
 (ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ... .. .(ระบุชื่อ
หน่วยงาน)...... จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
  (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ...................... 
  (2) .........................................   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ...................... 
  (3) .........................................   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ...................... 
  โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอ้เสนอและอื่น ๆ 
 10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ..............................................................  
/เงินกู้จาก ...................................................................../เงินช่วยเหลือจาก ……………………………………….………….. 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อองค์การฯ รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ......................... 
/เงินกู้จาก……………………./เงินช่วยเหลือจาก………………….……………..แล้วเท่านั้น 
 10.2 องค์การฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากองค์การฯ ไม่ได้  
  (1) องค์การฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการ
จัดซื้อคร้ังนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การฯ หรือกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ 
  (4) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
และระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
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ตัวอย่าง – ปรับใชต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
การก าหนดขอบเขตของงาน  

(วิธีคัดเลือก - งานจ้าง)  
--------------------------- 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
 ชื่อโครงการ  
 เงินงบประมาณโครงการ ......................................... บาท (..........................................) 
 ราคากลาง .......................................... บาท (..............................................) 
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง 
 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว   
 2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การฯ  ณ วันยื่นข้อเสนอ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการซื้อครั้งนี้ 
 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Government Procurement : e - GP) ขององค์การฯ บัญชีกลาง 
 2.11 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงิน ....................บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การฯ เชื่อถือ 
ระยะเวลาผลงานที่ผ่านมาไม่เกิน 5 ปี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็น 2 ส่วน คือ 
 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
  (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝุายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 
ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝุายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
  (4) ……….… (ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้างเห็นสมควรก าหนด เช่น ส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น) ………............... 
  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (3) .....(ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้างเห็นสมควรก าหนด)....... 
  (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือรายละเอียดและขอบเขตของงาน และเอกสารแนบท้าย 
 4.1 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
 4.2 แบบใบเสนอราคา 
 4.3 แบบสัญญาจ้าง 
 4.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญา 
  (2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
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 4.6 บทนิยาม 
  (1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 4.7 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 4.8 …………………………………………. 
 
5. การเสนอราคา 
 5.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบที่ก าหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่
มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรา 
(ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคา
ต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ 
.............................................................................................. 
  ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  …. . . . . . . . . . .  วัน  นับแต่วันยื่นข้อเสนอ  
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน... . .. . . . . . .. . . . .วัน นับถัดจาก  
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การฯ ให้เร่ิมท างาน 
 
6. การท าสัญญา 
 ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องท าสัญญากับองค์การฯ ภายใน …….. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้ ให้องค์การฯ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
 6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
 6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
 6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) พ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
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7. อัตราค่าปรับ 
 7.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การฯ จะ
ก าหนดค่าปรับส าหรับการฝุาฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ.............ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
 7.2 กรณีที่ ผู้ รับจ้ า งปฏิบัติ ผิ ดสัญญาจ้ า งนอกเหนือจากข้อ  7.1 จะก าหนดค่ าปรับ เป็นรายวัน 
ในอัตราร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้าง  
8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุด
บกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ..............ปี.....เดือน......วันนับถัดจากวันที่องค์การฯ 
ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่อง 
9. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ 
 ในการพิจารณาผลการเสนอราคาครั้งนี้ องค์การฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ………….. (หลักเกณฑ์
ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น) …………… 
 (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา ......(ระบุชื่อหน่วยงาน)...... จะพิจารณาจาก
............................(ราคารวม/ราคาตอ่รายการ/ราคาตอ่หนว่ย) ……......................…… 
 (ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ... .. .(ระบุชื่อ
หน่วยงาน)...... จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
  (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ...................... 
  (2) .........................................   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ...................... 
  (3) .........................................   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ...................... 
  โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ............................................................../
เงินกู้จาก ...................................................................../เงินช่วยเหลือจาก ……………………………………….………….. 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อองค์การฯ รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ........................... 
/เงินกู้จาก……………………./เงินช่วยเหลือจาก………………….……………..แล้วเท่านั้น 
 10.2 องค์การฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากองค์การฯ ไม่ได้  
  (1) องค์การฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการ
จัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
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  (4) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
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ตัวอย่าง 
ขอบเขตของงาน การจ้างก่อสร้าง……………………………………………. 

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1. ความเป็นมา 

ด้วย องค์การฯ .........................เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่.......................................................................  
จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างก่อสร้าง..............................................เพื่อ.................................................. 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ............................................... 
 2.2 ............................................... 
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็น

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว* 
3.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่ เ ป็ นผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อความคุ้ ม กั น  ซึ่ ง อาจปฏิ เ ส ธ ไม่ ยอมขึ้ น ศาล ไทย  เ ว้ น แต่ รั ฐบ าล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา... . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . ไว้กับ องค์การฯ บัญชีกลาง  
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับองค์การฯ 
บัญชีกลาง) 
      3.11 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงิน ....................บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การฯ เชื่อถือ ระยะเวลา
ผลงานที่ผ่านมาไม่เกิน 5 ปี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 

 



คู่มอืการจัดซือ้จดัจ้าง ประจ าปี 2561 

แผนกจดัซือ้จดัจ้าง กองพสัด ุฝ่ายพสัดแุละบริการ | 26 

 

-2- 
 

 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้าน
ผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ
ร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ เข้าร่วมค้า  
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 

ทั้งนี้  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อองค์การฯ พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ขององค์การฯ บัญชีกลาง  
 
*กรณีงานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล (มติ ครม. ปี 
2521 แจ้งเวียนตามหนังสือเลขที่ สร 0202/ว 80 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2521) 
**หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ พรบ.มาตรา 9 
 
4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือรายละเอียดและขอบเขตของงาน และเอกสารแนบท้าย 

4.1 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง /รายละเอียดและขอบเขตของงาน  (แล้วแต่กรณี)  ตามเอกสารแนบท้าย 
4.2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

................................ฯลฯ................................ 
5. การเสนอราคา และก าหนดส่งมอบ 
 5.1 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า …........... วนั นบัแตว่นัยืน่ข้อเสนอ 
 5.2 ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน.................วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากองค์การฯ ให้เร่ิมท างาน 
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6. งบประมาณ 

เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก...(เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..../ เงินกู้จาก.... /  
เงินช่วยเหลือจาก....)... เป็นเงินทั้งสิ้น ........................... บาท (...........................................) 
7. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...... ปี นับถัดจากวันที่
องค์การฯ ......ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความช ารุดบกพร่องจากการใช้
งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ..... วัน/วันท าการ*  นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
*ให้หน่วยงานก าหนดระยะเวลาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
8. การท าสัญญา 

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องท าสัญญากับองค์การฯ ภายใน …….. วัน* นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้  
*ให้หน่วยงานก าหนดระยะเวลาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
9. อัตราค่าปรับ 

9.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.3 และองค์การฯ ยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่องค์การฯ  ในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาจ้างต่อวัน 

9.2 ห้ามไม่ให้ผู้รับจ้างน างานทีร่ับจ้างไปจา้งชว่งให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจา้ง
ช่วงบางสว่นทีไ่ด้รับอนุญาตจากองค์การฯ แล้ว หากผู้รับจ้างฝุาฝืนจะต้องเสียคา่ปรบัให้แก่องค์การฯ ในอัตราร้อยละ 10 
ของวงเงินของงานทีจ่้างช่วงตามสัญญา 
10. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 

10.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์....(หลักเกณฑ์ราคา/
หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น)....* 

10.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
 **(ก) กรณี ใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ  จะพิจารณาจาก 

....(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) .... 
 **(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ   

จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้*** 
  (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (2) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (3) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (4) บริการหลังการขาย ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (5) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (7) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 

*หน่วยงานก าหนดได้ตามความเหมาะสมของการจ้างก่อสร้างในคร้ังนั้น ๆ 
***การก าหนดน้ าหนักของแต่ละตัวแปรเมื่อรวมแล้วต้องเท่ากับ 100 
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11. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม* 

ส าหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถสอบทางได้ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ xxxx@xxxx.xxxx หรือหมายเลขโทรศัพท์ ...................................... ทั้งนี้ ระยะเวลาในการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
*เลือกใช้ในกรณีที่หน่วยงานต้องการให้ผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
12. การรับฟังความคิดเห็น* 
  รับฟังความคิดเห็น 
  ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ ได้ที่ 
  สถานที่ติดต่อ................................................................... 
  โทรศัพท์.......................................................................... 
  E-Mail............................................................................. 
  ทั้ งนี้ ในการ เสนอแนะความคิด เห็น  ผู้ เสนอแนะต้อง เปิด เผยชื่ อ  และที่ อยู่  ที่ ส ามารถติดต่อได้  
ให้องค์การฯ .ทราบด้วย 
  ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก............................................................................................... 
 
*ส าหรับการจัดซื้อจัดจา้งกรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นกบัดุลยพนิิจของหัวหน้า
หน่วยงานที่จะรบัฟังความคิดเห็นหรือไม่ก็ได้ / ส าหรับการจัดซือ้จัดจ้างกรณีวงเงินเกินกว่า 5,000,000 บาท หน่วยงาน
ของรัฐต้องรับฟังความคิดเห็นทกุครั้ง 

  

mailto:xxxx@xxxx.xxxx
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ตัวอย่าง 
เอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานข้อ 4.XX 

กรณีการจ่ายค่าจ้างเป็นราคาเหมารวม 
 
 องค์การฯ จะจ่ายค่าจ้างตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็นจ านวน..........................งวด ดงันี้ 
 งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ….....……ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……….. ให้แล้ว
เสร็จภายใน…………………วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เร่ิมงาน* 
 งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………ของค่าจา้งตามสัญญา เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………. ให้แล้ว
เสร็จภายใน…………………วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เร่ิมงาน* 
 งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………ของค่าจา้งตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………. ให้แล้ว
เสร็จภายใน…………………วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เร่ิมงาน* 

……………………………..ฯลฯ…………………………… 
 งวดที่ .......(งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………….ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 



คู่มอืการจัดซือ้จดัจ้าง ประจ าปี 2561 

แผนกจดัซือ้จดัจ้าง กองพสัด ุฝ่ายพสัดแุละบริการ | 30 

 

ตัวอย่าง 
ขอบเขตของงาน  

งานซื้อ .......................................... 
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
 ชื่อโครงการ  
 เงินงบประมาณโครงการ ......................................... บาท (..........................................) 
 ราคากลาง .......................................... บาท (..............................................) 
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง 
 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว* 
 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การฯ ..... ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ขององค์การฯ บัญชีกลาง 
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 2.14 ....................................(คุณสมบตัอ่ืิน*)  .................................. เช่น 
  (1) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อในวงเงินไม่น้อยกว่า.................
บาท (........................................) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่
น่าเชื่อถือ 
  (2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจ าหน่าย...................... 
*หน่วยงานสามารถปรบัใช้ไดต้ามความเหมาะสม 
 
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเงื่อนไขเฉพาะ 
 3.1 รายการที่ 1 ................................................ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 3.2 รายการที่ 2 ................................................ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย) 
 
4. การเสนอราคา การส่งมอบ และการจ่ายเงิน 
 4.1 สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ ......................................................................................... 
 4.2 ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า …........... วนั* นบัแตว่นัยืน่ข้อเสนอ 
 4.3 ก าหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน.................วัน* นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
*ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามความเหมาะสม 
 
5. การท าสัญญา 
 ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นให้เป็นผู้ขายจะต้องท าสัญญากับองค์การฯ ภายใน……..วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
 
6. การจ่ายเงิน  
 ก. องค์การฯ จะช าระเงินค่าสิ่งของครบถ้วน ให้แก่ผู้ขาย เมื่อองค์การฯ ได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว 
 ข. องค์การฯ ตกลงช าระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้  
  6.1 เงินล่วงหน้า จ านวน……..... ... .... ... .... .บาท (………. .... .…………………………………..) จะจ่ายให้
ภายใน…….…............(…….........……….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องน าหลักประกันเงินล่วงหน้า
เป็น.....…….............(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตร
รัฐบาลไทย)…................เต็มตามจ านวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนเงินล่วงหน้า
ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น และผู้ซื้อจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ 6.2  
  6.2 เงินที่เหลือ จ านวน……….................บาท (………....…………..) จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ 
5 ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
7. อัตราค่าปรับ 
 หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในก าหนด จะต้องช าระค่าปรับให้แก่องค์การฯ ..... ในอัตราร้อยละ 0.2 
ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 
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8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ 
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า .......ป.ี.....เดอืน.........วนันบัถัดจากวนัที่องค์การฯ ..... ได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
8. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ 
 8.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การฯ  จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์....(หลักเกณฑ์ราคา/
หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น)....* 
 8.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

 **(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ  จะพิจารณาจาก 
....(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) .... 

 **(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ   
จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้*** 

  (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (2) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (3) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ........ 
  (4) บริการหลังการขาย ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (5) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (7) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 

*หน่วยงานก าหนดได้ตามความเหมาะสมของการจัดซื้อในคร้ังนั้น ๆ 
***การก าหนดน้ าหนักของแต่ละตัวแปรเมื่อรวมแล้วต้องเท่ากับ 100 
 
9. การใช้งบประมาณ 
 เงินค่าพัสดุส าหรับการจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ..............................................................  
/เงินกู้จาก ...................................................................../เงินช่วยเหลือจาก ……………………………………….………….. 
 
10. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม* 

ส าหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถสอบทางได้ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ xxxx@xxxx.xxxx หรือหมายเลขโทรศัพท์ ...................................... ทั้งนี้ ระยะเวลาในการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
*เลือกใช้ในกรณีที่หน่วยงานต้องการให้ผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
 
 
 

mailto:xxxx@xxxx.xxxx
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11. การรับฟังความคิดเห็น* 
  รับฟังความคิดเห็น 
  ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ ได้ที่ 
  สถานที่ติดต่อ................................................................... 
  โทรศัพท์.......................................................................... 
  E-Mail............................................................................. 
  ทั้ งนี้ ในการ เสนอแนะความคิด เห็น  ผู้ เสนอแนะต้อง เปิด เผยชื่ อ  และที่ อยู่  ที่ ส ามารถติดต่อได้  
ให้องค์การฯ .ทราบด้วย 
  ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก............................................................................................... 
 
 
 
*ส าหรับการจัดซื้อจัดจา้ง กรณวีงเงินเกิน 500,000 บาท แตไ่ม่เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นกับดุลยพนิิจของหัวหน้า
หน่วยงานที่จะรบัฟังความคิดเห็นหรือไม่ก็ได้ / ส าหรับการจัดซือ้จัดจ้าง กรณีวงเงินเกินกว่า 5,000,000 บาท หน่วยงาน
ของรัฐต้องรับฟังความคิดเห็นทกุครั้ง 
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ตัวอย่าง 
ขอบเขตของงาน  

งานจ้าง .......................................... 
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
 ชื่อโครงการ  
 เงินงบประมาณโครงการ ......................................... บาท (..........................................) 
 ราคากลาง .......................................... บาท (..............................................) 
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกา รคลัง
ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง 
 2.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลผู้มีอาชีพรับจา้งงานดังกลา่ว   
 2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การฯ  ณ วันยื่นข้อเสนอ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการซื้อครั้งนี้ 
 2.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ขององค์การฯ บัญชีกลาง 
 2.13  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.................
บาท (........................................) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การฯ เชื่อถือ 
              2.14 ……………………………………………………….* 
*หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติได้ตามความเหมาะสม 
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3. รายละเอียดและขอบเขตของงาน  
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
4. การเสนอราคา และก าหนดส่งมอบ 
 4.1 สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ .............................................................................................. 
 4.2 ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า …........... วนั นบัแตว่นัยืน่ข้อเสนอ 
 4.3 ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน.................วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากองค์การฯ ให้เร่ิมท างาน 
5. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 5.1 (ส าหรับการจ้างที่จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว) 2 
  ............................1กจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือ
ข้อตกลง และ............................1กได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  
   5.2 (ส าหรับการจ้างที่จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างแบ่งเป็นงวด)2 
  ............................1กจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น…………….งวด ดังนี้ 

  งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ….....……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………………….… ให้แล้ว
เสร็จภายใน…………………วัน 
       งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………..……. ให้แล้ว
เสร็จภายใน…………………วัน 
 ……………………………..ฯลฯ…………………………… 
                  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………….ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ............................1ก ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 
6. การท าสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องท าสัญญากับองค์การฯ ภายใน …….. วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้รับแจง้ 
7. อัตราค่าปรับ 
 7.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การฯ  จะ
ก าหนดค่าปรับส าหรับการฝุาฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
 7.2 กรณีที่ ผู้ รับจ้ า งปฏิบัติ ผิ ดสัญญาจ้ า งนอกเหนือจากข้อ  7.1 จะก าหนดค่ าปรับ เป็นรายวัน 
ในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง  
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8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุด
บกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ..............ปี.....เดือน......วันนับถัดจากวันที่องค์การฯ 
ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่อง 
9. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ 
 9.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การฯ  จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์....(หลักเกณฑ์ราคา/
หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น)....* 
 9.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

 **(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ  จะพิจารณาจาก 
....(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) .... 

 **(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ   
จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้*** 

  (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (2) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (3) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ........ 
  (4) บริการหลังการขาย ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (5) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 
  (7) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....... 

*หน่วยงานก าหนดได้ตามความเหมาะสมของการจัดซื้อในคร้ังนั้น ๆ 
***การก าหนดน้ าหนักของแต่ละตัวแปรเมื่อรวมแล้วต้องเท่ากับ 100 
10. การใช้งบประมาณ 
 เงินค่าพัสดุส าหรับการจ้างครั้ งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณ.............................................................. 
/เงินกู้จาก ...................................................................../เงินช่วยเหลือจาก ……………………………………….………….. 
11. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม* 

ส าหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถสอบทางได้ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ xxxx@xxxx.xxxx หรือหมายเลขโทรศัพท์ ...................................... ทั้งนี้ ระยะเวลาในการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
*เลือกใช้ในกรณีที่หน่วยงานต้องการให้ผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
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12. การรับฟังความคิดเห็น* 
  รับฟังความคิดเห็น 
  ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ ได้ที่ 
  สถานที่ติดต่อ................................................................... 
  โทรศัพท์.......................................................................... 
  E-Mail............................................................................. 
  ทั้ งนี้ ในการ เสนอแนะความคิด เห็น  ผู้ เสนอแนะต้อง เปิด เผยชื่ อ  และที่ อยู่  ที่ ส ามารถติดต่อได้  
ให้องค์การฯ .ทราบด้วย 
  ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก............................................................................................... 
 
 
 
*ส าหรับการจัดซื้อจัดจา้ง กรณวีงเงินเกิน 500,000 บาท แตไ่ม่เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นกับดุลยพนิิจของหัวหน้า
หน่วยงานที่จะรบัฟังความคิดเห็นหรือไม่ก็ได้ / ส าหรับการจัดซือ้จัดจ้าง กรณีวงเงินเกินกว่า 5,000,000 บาท หน่วยงาน
ของรัฐต้องรับฟังความคิดเห็นทกุครั้ง 
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หมายเหตุ   1  ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ด าเนินการจัดจ้าง 
  1ก ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น องค์การฯ  หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 
    2 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
               3     กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้ งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป  
                    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
  4 ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการเสนอราคาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
5 หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐาน

และข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า 
สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้
ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต 

 6 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 168 

 7 อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
 8 อัตราค่าปรับกรณีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินที่จ้างช่วงตามสัญญา 
 9 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ข้อ 162 
 10 ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก าหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัด

จากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง  
 11 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ข้อ 89 
 12 ให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจก าหนดตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 173 
 13 หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจก าหนดได้ตามความเหมาะสม 

     14     ให้ระบุชื่อ  หน่วยงานของรัฐ ที่ด า เนินการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์พร้อมประทับตรา  
 ชื่อหน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 
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การเปิดเผยราคากลางและการจัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

ตามระเบียบของส านักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ/งานจ้าง ที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท 
ขึ้นไป จะต้องจัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตามแบบที่ก าหนดแนบท้าย ของส านักงาน ปปช โดยใช้
แบบฟอร์มให้ตรงกับพัสดุ/การจ้าง และมีคณะกรรมการก าหนดราคากลางลงนาม พร้อมได้รับความเห็นชอบ จาก           
ผู้มีอ านาจ  แต่ไม่ต้องประกาศบนเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. 

กรณีหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ/งานจ้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป (ตามหนังสือที่ กค (กวจ)
0405.2/ว.123 ลว.9 มีนาคม 2561) ให้หน่วยงานจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเว้น 

1) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้น อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ตาม
มาตรา 56 (1) (ค) 

2) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศ ตามมาตรา 56 (1) (ฉ) 

3) กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง) 
4) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎหมายก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 

ลงวันที่ 30 มกราคม 2561  
         ข้อ 2 (2) การจัดซื้อจดจ้างพัสดุ เพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่น  
         ข้อ 2 (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ และข้อ 2 
(5) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่ว ไป หรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 

ทั้งนี้ ในการจัดท าราคากลางในงานก่อสร้าง ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการก ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง คณะอนุกรรมการก ากับ
หลักเกณฑ์ การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ณ พฤศจิกายน 2559 ก าหนดว่า “กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้
ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ค านวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศประกาศ
ประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบ
ราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางที่ค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันแล้วน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนการประกาศประกาศร่าง TOR”  

แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือวิธีค านวณราคาที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ก าหนด เช่น 

1. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด ให้ระบุว่าตาม
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 

2. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่ องค์การฯ บัญชีกลางจัดท าให้ระบุว่าตาม
ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุขององค์การฯ บัญชีกลาง 

http://www.gprocurement.go.th/
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3. กรณีใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด ให้ระบุว่าตามราคามาตรฐาน
ของส านักงบประมาณ หรือราคามาตรฐานของหน่วยงาน.....................ก าหนด แล้วแต่กรณี 

4. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจาการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา 
โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสม 
กับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคา ไม่น้อยหว่า 3 ราย 
เว้นแต่กรณีที่มีน้อยกว่า 3 ราย จะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้ด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้เฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง 
4.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 

ตัวอย่าง  สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้ 
(1) บริษัท 1 จ ากัด 
(2) บริษัท 2 จ ากัด 
(3) www.dekdee.com 

5. กรณีใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ให้ระบุว่าใช้ราคาที่เคยซื้อ
คร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง เช่น ตามสัญญาเลขที่
.......ลงวันที่..........เดือน..........พ.ศ........... 

6. กรณีใช้ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้ระบุว่า ใช้
ราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน........ก าหนด พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานก าหนด เช่น ตามข้อบังคับของหน่วยงาน..............ลงวันที่...............เป็นต้น 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใชง่านก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ................................................................................................................... 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ............................................................................................. 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ..............................บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ............................... 
     เป็นเงิน ................................บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) รายละเอียดดังนี้ 
     3.1 ........................................................ 
     3.2 ........................................................ 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
    4.1 ................................................. 
    4.2 ...................................................... 
5. รายชื่อเจ้าหน้าทีผู่้ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน 
    5.1 ................................................. 
    5.2 ................................................    
    5.3 ................................................ 
หมายเหตุ  ............................................................................................................................. ..... 
    

 
 
ลงชื่อ.................................ประธานกรรมการ 
     (...................................)  
 
ลงชื่อ.................................กรรมการ             อนุมัติ 
     (...................................)  
                 ……………………………………. 
ลงชื่อ.................................กรรมการเลขานุการ                                         ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
     (...................................)  
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 

 

 
1. ชื่อโครงการ  ...................................................................................................................... 
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ................................................................................................. 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ............................บาท 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ........................................................................................................  
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ................................... เปน็เงิน ...........................................บาท 
5. บัญชีประมาณราคากลาง 
    5.1 .................................  
    5.2 .................................. 
    5.3 ............................... 
6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      6.1 .............................................. 
      6.2 ............................................. 
      6.3 ............................................. 
 

 
 

ลงชื่อ.................................ประธานกรรมการ 
     (...................................)  
 
ลงชื่อ.................................กรรมการ             อนุมัติ 
     (...................................)  
                 ……………………………………. 
ลงชื่อ.................................กรรมการเลขานุการ                                           ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
     (...................................)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มอืการจัดซือ้จดัจ้าง ประจ าปี 2561 

แผนกจดัซือ้จดัจ้าง กองพสัด ุฝ่ายพสัดแุละบริการ | 43 

 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จา่ยในการจ้างควบคุมงาน 

 

 
1. ชื่อโครงการ  .......................................................................................................................... 
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ..................................................................................................... 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ............................บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ................................เป็นเงิน .......................................บาท 
4. ค่าตอบแทนบุคลากร 
   4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ......................คน 
   4.2 ระดับผู้ด าเนนิการ...........................คน 
   4.3 ระดับผู้ช่วย.....................................คน 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี).........................................บาท 
6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถา้มี)..............................................บาท 
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
   7.1 ............................................................ 
   7.2 ............................................................ 
   7.3 ............................................................ 
8. ที่มาของราคากลาง................................................................................................................................. 
 

 
ลงชื่อ.................................ประธานกรรมการ 
     (...................................)  
 
ลงชื่อ.................................กรรมการ             อนุมัติ 
     (...................................)  
                 ……………………………………. 
ลงชื่อ.................................กรรมการเลขานุการ                                           ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
     (...................................)  
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จา่ยในการจ้างออกแบบ 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................. . 
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ   .......................................................................................................... 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ............................บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ................................เป็นเงิน ...........................................บาท 
4. ค่าตอบแทนบุคลากร 
   4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ......................คน 
   4.2 ระดับผู้ด าเนนิการ...........................คน 
   4.3 ระดับผู้ช่วย.....................................คน 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี).........................................บาท 
6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถา้มี)..............................................บาท 
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รบัผิดชอบ) ในการก าหนดค่าใช้จา่ย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนนิการ (TOR) 
   7.1 ............................................................ 
   7.2 ............................................................ 
   7.3 ............................................................ 
8. ที่มาของราคากลาง....................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ.................................ประธานกรรมการ 
     (...................................)  
 
ลงชื่อ.................................กรรมการ             อนุมัติ 
     (...................................)  
                 ……………………………………. 
ลงชื่อ.................................กรรมการเลขานุการ                                           ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
     (...................................)  
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จา่ยในการจ้างงานวิจัย 
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจยั 

 

 
1. ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................. . 
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ   .......................................................................................................... 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนบัสนนุให้ทุนการวิจัย ......................................บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ................................เป็นเงิน ...........................................บาท 
4. หมวดค่าตอบแทนบุคลากร 
   4.1 ประเภทนักวิจัย...............................คน 
   4.2 คุณสมบัตินักวิจัย...........................คน 
   4.3 จ านวนนักวิจัย...............................คน 
5. หมวดค่าจ้าง.......................................บาท 
6. หมวดค่าใช้สอย..................................บาท 
7. ค่าวัสดุ................................................บาท 
8. ค่าครุภัณฑ์.........................................บาท 
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
     9.1 จ านวน.......................................คน 
 

 
 
 
ลงชื่อ.................................ประธานกรรมการ 
     (...................................)  
 
ลงชื่อ.................................กรรมการ             อนุมัติ 
     (...................................)  
                 ……………………………………. 
ลงชื่อ.................................กรรมการเลขานุการ                                           ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
     (...................................)  
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างที่ปรึกษา 

 

 
1. ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................. . 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ......................................................................................................... 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ..............................บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ............................... 
     เป็นเงิน ................................บาท  
4. ค่าตอบแทนบุคลากร....…………………………………………………..………………… 
      4.1 ประเภทที่ปรึกษา..................................................................... 
      4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา.................................................................. 
      4.3 จ านวนทีป่รึกษา....................................................................... 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์...........................…………..………………………………………….บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตา่งประเทศ (ถา้มี)....................................บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ …………………………………………………………………………………….บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
      8.1 .............................................. 
      8.2 ............................................. 
      8.3 ............................................. 
9. ที่มาของการก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
     

 
 
ลงชื่อ.................................ประธานกรรมการ 
     (...................................)  
 
ลงชื่อ.................................กรรมการ             อนุมัติ 
     (...................................)  
                 ……………………………………. 
ลงชื่อ.................................กรรมการเลขานุการ                                           ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
     (...................................)  
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 
1. ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................. . 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ......................................................................................................... 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ..............................บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ............................... 
     เป็นเงิน ................................บาท  
4. ค่า Hardware……………………………บาท 
5. ค่า Software…………………………….บาท 
6. ค่าพัฒนาระบบ.........................บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
      8.1 .............................................. 
      8.2 ............................................. 
      8.3 ............................................. 
9. ที่มาของการก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)………………………………………………………………………………………………. 
     

 
 
 
ลงชื่อ.................................ประธานกรรมการ 
     (...................................)  
 
ลงชื่อ.................................กรรมการ             อนุมัติ 
     (...................................)  
                 ……………………………………. 
ลงชื่อ.................................กรรมการเลขานุการ                                           ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
     (...................................)  
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จัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง 
 
หน่วยงานที่มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง จะต้องจัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง (ตามแบบฟอร์มรายงานขอซื้อ  

ขอจ้างแต่ละวิธี) โดยมีรายละเอียดขอรายงานขอซื้อ/จ้าง ประกอบด้วย 

 เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูป รายละเอียดงานก่อสร้าง แล้วแต่กรณี 

 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง 

 วงเงินงบประมาณ โดยระบุว่า “เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน” 

 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น/งานแล้วเสร็จ 

 วิธีจะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้างโดยวิธีนั้น 

 ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา (กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/      
จัดจ้าง) ตามระเบียบฯ ข้อ 25 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดต่าง ๆ ซึ่งมีข้อก าหนด ดังนี้ 
o กรณีวงเงิน 2,000.-บาท ถึง 500,000.-บาท  

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ชุด หรือ จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้ 

o กรณีวงเงิน 2,000.-บาท ถึง 500,000.-บาท  
        แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 ชุด หรือ จะแต่งตั้งบคุคลหนึ่งบุคคลใด 
        เป็นผู้ตรวจรับพสัดุก็ได ้

o กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.-บาท 
        - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
        - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 3 คน 1 ชุด 
         - แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน (TOR)/ราคากลาง จ านวน 3 คน  
          1 ชุด 

 
 

จัดท าใบ PO-R01 ในระบบ ERP 
 

หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ/งานจ้างจะต้องจัดท าใบ PO-R01 ในระบบ ERP พร้อมได้รับการอนุมัติจาก    
ผู้มีอ านาจ 

 
 
 
 

 

- การน าเสนอรายงานขอซ้ือขอจ้าง เป็นไปตามอ านาจที่ได้รับมอบจากผู้อ านวยการ 
- ห้ามแต่งตั้งผู้ท่ีเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นคณะกรรมการชุดอื่น ในการด าเนินการ 
  เรื่อง ๆ นั้น 
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วิธีการจัดซื้อ/จดัจ้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเบิกเงินรองจ่าย (วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท) 

  ประกอบด้วย  
1. รายงานขอซื้อขอจ้าง ตามแบบ 
2. ใบเสร็จรับเงิน 
3. ใบเบิกเงินทดรองจ่าย 
4. ใบส าคัญจ่าย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
แบบฟอร์ม 

   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหล็ก สระบุรี 
บันทึกข้อความ 

ฝุาย/ส านัก.............................................กอง...............................................แผนก.................................... 
ที่       กษ ......................................................... ลงวันที่.................................................... 
เร่ือง   รายงานขอซื้อขอจ้าง 

เรียน  (ผู้มีอ านาจตามวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
  ด้วยแผนก..................................................กอง......................................................................................... 
ฝุาย......................................................มีความประสงค์จะขอชื้อ/จ้าง.................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. เหตุผลความจ าเปน็ที่ต้องซื้อ/จา้ง 
  ...(ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นทีช่ัดเจน)............................................................ 
  .............................................................................................................................. 

2. รายละเอียดของพัสด ุ
   ....(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec))……................................................... 

3. วงเงินที่จะซื้อ 
 เงินนอกงบประมาณจากรายไดข้องหน่วยงานประจ าปี พ.ศ......................... 
 จ านวน.......................บาท (..............................................................................) 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็น............................................................................. 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อ 1. – ข้อ 3 และอนุมัติ ข้อ 4. 
      ลงชื่อ...........................เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                        (..........................) 
                           ..../....../..... 
      ลงชื่อ........................... 
                        (..........................) 
                                                                           ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
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การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียน ที่ กค(กวจ) 0405.2/ ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ตาราง 1 

- ให้ใช้กับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจา้ง 
คร้ังหนึ่ง ไม่เกิน 10,000.-บาท 

- ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งพัสดุไปก่อน แล้วรบีรายงานขอความ
เห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนัน้ เสนอต่อผู้อ านวยการหรือผู้มีอ านาจ ภายใน      
5 วัน ท าการถัดไป 

- เมื่อผู้อ านวยการหรือผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบดังกล่าว
เป็นหลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม 

แบบฟอร์ม 

   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหล็ก สระบุรี 
บันทึกข้อความ 

ฝุาย/ส านัก.............................................กอง...............................................แผนก.................................... 
ที่       กษ ......................................................... ลงวันที่.................................................... 
เร่ือง   รายงานขอความเห็นชอบ 
 

เรียน  (ผู้มีอ านาจตามวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
   
 ด้วยแผนก.................................................กอง.................................................ฝุาย............ .......................  
ได้ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง............................................เพื่อใช้ส าหรับ........................ .......................................................... 
และ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อเสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 
 ค่า......................................... จ านวน ........... รายการ เป็นจ านวนเงิน......................บาท   จากร้าน
............................................ ตามหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่..... ...........
เลขที่.........................วันที่.............................  
 ทั้งนี้ การด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างดังกลา่ว เป็นการด าเนินการตามหนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  ตาราง 1 ล าดับ  ที่ ..... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุโดยอนุโลม 
      ลงชื่อ...........................เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                        (..........................) 
                           ..../....../..... 
      ลงชื่อ........................... 
                        (..........................) 
                                                                           ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามระเบียบข้อฯ 79 วรรคสอง) 
การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่

อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอ
ความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบ 

   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหล็ก สระบุรี 
บันทึกข้อความ 

ฝุาย/ส านัก.............................................กอง...............................................แผนก.................................... 
ที่       กษ ......................................................... ลงวันที่.................................................... 
เร่ือง   รายงานขอความเห็นชอบ 

เรียน  (ผู้มีอ านาจตามวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
   
 ด้วยแผนก.............................................กอง...................................... ฝุาย......................................................
มีความจ าเป็นต้องซื้อ/จ้าง................................(*ระบุรายการพัสดุหรืองานจ้าง พร้อมรายละเอียด).................เพื่อใ ช้
ส าหรับ.......................................... ........................... จ านวน..........................................  เป็นจ านวนเงิน............................
บาท   จาก.........................................ตาม (*ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ) เล่มที่................เลขที่............... ..........วันที่
...................................... เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจ
ด าเนินการตามปกติได้ทัน  จึงได้ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไปก่อน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 79 วรรคสอง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุตาม
ระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
      ลงชื่อ...........................เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                        (..........................) 
                           ..../....../..... 
      ลงชื่อ........................... 
                        (..........................) 
                                                                           ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 
หมายเหตุ   การซื้อ/จ้าง  ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) 
        ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) 
                                     ตามมาตรา 96 วรรคสอง (1) (ไม่เกิน 100,000.-บาท) 
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วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

1. การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
เมื่อหน่วยงานจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง/ปร.4 ปร.5 ของงานก่อสร้าง แล้ว ให้

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 โดยมี
รายละเอียด 

 เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูป รายละเอียดงานก่อสร้าง แล้วแต่กรณี 

 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง 

 วงเงินงบประมาณ โดยระบุว่า “เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน” 

 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น/งานแล้วเสร็จ 

 วิธีจะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้างโดยวิธีนั้น 

 ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา (กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/     
จัดจ้าง) ตามระเบียบฯ ข้อ 25 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 (3) การที่

หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้า
มายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง สามารถ
เลือกใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก่อน ดังนี้ 

(ก) กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนและคัดเลือก แล้วไม่ได้ผลดี 
(ข) กรณีวงเงินตามกฎกระทรวงก าหนด  
(ค) กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณสมบัตติรงรายเดียว หรือมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวใน

ประเทศไทยและไม่มีพสัดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 
(ง) กรณีฉุกเฉนิ เนื่องจากอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ/โรคติดต่ออันตราย และกรณีจัดซื้อโดยวิธีอื่น

อาจก่อให้เกิดความล่าชา้เสียหายอย่างร้ายแรง 
(จ) กรณีเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกบัพัสดทุี่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความ

จ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจา้งเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนัน้ 
(ฉ) กรณีเป็นพัสดุขายทอดตลาดโดย อ.ส.ค.  
(ช) กรณีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อ 
(ซ) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
2. น าเสนอรายงานขอซื้อขอจ้างให้ผู้อ านวยการหรือผู้มีอ านาจเห็นชอบ แล้วให้ด าเนินการดังตอ่ไปนี ้

กรณีมาตรา 56(2)(ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย/จ้างโดยตรง หรือจากผู้ยื่น
ข้อเสนอในการด าเนินการประกาศเชิญชวนที่ยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นข้อเสนอราคา หากผู้ประกอบการรายนั้น เสนอ
ราคาสูงกว่างบประมาณหรือท้องตลาด ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่ท าได้ 
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กรณีมาตรา 56(2)(ข) ให้เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย/จ้างรายนั้น โดยตรง  
กรณีมาตรา 56(2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่ขายรายนั้นโดยตรง มายื่นราคา หากเห็น

ว่าราคาที่เสนอยังสูงกว่าราคางบประมาณหรือท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่ท า
ได้ 

กรณีมาตรา 56(2)(จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย/จ้างรายเดิมตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้ซื้อ/จ้างตามรายละเอียด และราคาซื้อ/จ้างที่ต่ ากว่า หรือเท่ากับราคา
เดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน 

กรณีมาตรา 56(2)(ฉ) ให้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ 
กรณีมาตรา 56(2)(ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า

ราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด ให้คณะกรรมการต่อรองราคาได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน 
 

3. เมื่อได้ผู้ค้าแล้วให้จัดท ารายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง และจัดท าประกาศผลผูช้นะการเสนอราคา 
  จัดท ารายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศผล 

ผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่เปิดเผย และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่าน
ทาง e-mail  

 จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีจัดท าใบสั่ง 
ซื้อสั่งจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง ภายใน 5 วัน ท าการ การจัดท าสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะกระท าได้
เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
 หากส่งเร่ืองให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจรับพัสดุให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง 

โดยด่วน เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกิดค่าปรับในระบบ เนื่องจากระบบจะ
ปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้างล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้อีก  

 ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้า ให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลงข้อมูลในระบบ  
e-GP 
 
* การด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ด าเนินการในระบบ e-GP ตามคู่มือการลงระบบวิธีเฉพาะเจาะจง  
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แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) 

   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหล็ก สระบุรี 
บันทึกข้อความ 

ฝุาย/ส านัก.............................................กอง...............................................แผนก.................................... 
ที่       กษ ......................................................... ลงวันที่.................................................... 
เร่ือง   รายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรียน  (ผู้มีอ านาจตามวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
   
  ด้วยแผนก................................กอง............................................. ฝุาย......................................................
มีความประสงค์จะขอชื้อ/จ้าง................................................................... ............................................................................ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. เหตุผลความจ าเปน็ที่ต้องซื้อ/จา้ง 
  ...(ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นทีช่ัดเจน)............................................................ 
  .............................................................................................................................. 

2. รายละเอียดของพัสด ุ
   ....(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec))……................................................... 

3. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง  
 จ านวน ................................................. บาท (...................................................) 

4. วงเงินที่จะซื้อ 
 เงินนอกงบประมาณจากรายไดข้องหน่วยงานประจ าปี พ.ศ......................... 
 จ านวน.......................บาท (..............................................................................) 

5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดนุัน้ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
 ก าหนดเวลาสง่มอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6. วิธีที่จะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้าง 
                ตามมาตรา 56(2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท  

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
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8. การขออนุมัติแต่งตั่งคณะกรรมการต่างๆ 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง/ขอบเขตงาน (TOR) (*จะแต่งตั้งก่อนจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้) 

............................................ ประธานกรรมการ 
    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (*ให้อยู่ดุลยพินิจของหน่วยงานต้นเรื่อง) 
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อ 1. – ข้อ 7 และอนุมัติ ข้อ 8. 
          
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีผู่้ลงระบบ 
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ      
                 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าแผนก  
      
ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากอง    
 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าฝาุย/ส านัก   
              
 
                                                                   อนุมัติ 
 

  ลงชื่อ....................................... 
       ……………..……………………… 

หมายเหตุ    ข้อความที่มีเคร่ืองหมาย * เป็นข้อความเพื่ออธิบายให้ตัดออก 
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แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) 

   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหล็ก สระบุรี 
บันทึกข้อความ 

ฝุาย/ส านัก.............................................กอง...............................................แผนก.................................... 
ที่       กษ ......................................................... ลงวันที่.................................................... 
เร่ือง   รายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

เรียน  (ผู้มีอ านาจตามวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
   
  ด้วยแผนก....................................กอง......................................... ฝุาย......................................................
มีความประสงค์จะขอชื้อ/จ้าง................................................................................................................................................. 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. เหตุผลความจ าเปน็ที่ต้องซื้อ/จา้ง 
  ........(*ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นทีช่ัดเจน)............................................................ 

2. รายละเอียดของพัสด ุ
   .........(*รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec))……................................................... 
     .............................................................................................................................. 

3. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง  
 จ านวน ................................................. บาท (...................................................) 

4. วงเงินที่จะซื้อ 
 เงินนอกงบประมาณจากรายไดข้องหน่วยงานประจ าปี พ.ศ......................... 
 จ านวน.......................บาท (..............................................................................) 

5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดนุัน้ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
 ก าหนดเวลาสง่มอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6. วิธีที่จะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้าง 
    วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (...) ........................................................... 

7.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา. 

8. ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา (เพิ่มเติมจาก มาตรา 56(2)(ข) 
    ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน…..วัน นับถัดจากวัน
เสนอราคา (*ตามระเบียบฯ ข้อ 25) 
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9. การขออนุมัติแต่งตั่งคณะกรรมการต่างๆ 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง/ขอบเขตงาน (TOR) (*จะแต่งตั้งก่อนจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้) 

............................................ ประธานกรรมการ 
    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อ 1. – ข้อ 7 และอนุมัติ ข้อ 9. 
          
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีผู่้ลงระบบ 
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ      
                 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าแผนก  
      
ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากอง    
 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าฝาุย/ส านัก       
                                                              อนุมัติ 
 

  ลงชื่อ....................................... 
       ……………..……………………… 
 

หมายเหตุ    ข้อความที่มีเคร่ืองหมาย * เป็นข้อความเพื่ออธิบายให้ตัดออก 
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ใบเสนอราคาซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
 
 1. ข้าพเจ้า..........................................(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน) .......................................... ส านักงานใหญ่
ตั้ ง อ ยู่ เ ล ข ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ถน น . . . . . . . . . . . . . . . ต า บ ล / แข ว ง . . . . . . . . . . . . . . อ า เ ภ อ / เ ข ต . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
จังหวัด................. โทรศัพท์............................โดย....................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ( ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้
ข้อความว่า ข้าพเจ้า....................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)......................อยู่บ้านเลขที่........................................ ..ถนน
..........................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................
ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่............................โทรศัพท์...................) โดย................................................................................. 
ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่..........................................
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
ไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังต่อไปนี้ 
ล าดับที ่ รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ถ้ามี) 
จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่งมอบ 

 
 
 
 
 

      

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
ไว้ด้วยแล้ว 

3. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา..........................วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การฯ อาจ
รับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผล 
อันสมควรที่องค์การฯ ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงก าหนดไว้  
 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
  5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้าย หรือตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ 
องค์การฯ ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
  5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้แก่ 
องคก์ารฯ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
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   หากข้าพเจ้าไม่ปฏบิัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างตน้ ข้าพเจ้ายอม
ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแกอ่งค์การฯ และองค์การฯ มีสิทธจิะให้ผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นเปน็ผู้ชนะการเสนอราคาได้ 
หรือองค์การฯ อาจด าเนินการจัดซื้อใหม่ก็ได้ 
  6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การฯ ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 
 7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นไว้ต่อองค์การฯ  หรือลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ องค์การฯ  ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินขององค์การฯ  
  ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งองค์การฯ ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และ
เข้าใจดีว่าองค์การฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น 
 10. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน 
 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .............................. 
        
 
         ลงชื่อ  .................................................... 

        (...................................................) 
       ต าแหน่ง ...................................................... 
         
 
*ปรับชื่อหน่วยงานตามข้อเท็จจริง 
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ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 1. ข้าพเจ้ า . . . . . . . . . . . . ( ระบุชื่ อบริษัท  ห้ า ง  ร้ าน ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง................... .........................อ าเภอ/เขต
.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์..................................................โดย
.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า........... .............
(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อยู่บ้านเลขที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ถนน
...............................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต................. ............................จังหวัด
...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ .......................................... ..โทรศัพท์
.....................................โดย.....................................ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเ อกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและ
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า 
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง........................................................................................................ตาม
ข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดแห่งเอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ............................ บาท (...................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว  
 3. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา..................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การฯ อาจรับค า
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่
องค์การฯ ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ  
  5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้าย หรือตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ 
องค์การฯ ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
  5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้แก่องค์การฯ 
ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้า
ยอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การฯ และองค์การฯ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ 
หรือองค์การฯ อาจด าเนินการจัดจ้างใหม่ก็ได้ 
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   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การฯ ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 
 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และ
เข้าใจดีว่า องค์การฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้เสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .............................. 
 
                           ลงชื่อ  ..................................................... 

                       (..........................................................) 
                ต าแหน่ง........................................................... 
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แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหล็ก สระบุรี 
บันทึกข้อความ 

ฝุาย/ส านัก.............................................กอง...............................................แผนก.................................... 
ที่       กษ ......................................................... ลงวันที่.................................................... 
เร่ือง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

เรียน  (ผู้มีอ านาจตามวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
  ตามที่ อ.ส.ค.โดย ........................................เห็นชอบให้ด าเนินการซื้อ/จ้าง ............................................ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ...................................บาท นั้น เจ้าหน้าทีไ่ด้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ
โดยตรง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 แล้ว ขอ
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง .......................... ..................................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 

รายการพิจารณา ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาที่เสนอ 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จา้ง 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

    
รวม   

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

อ.ส.ค. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรซื้อ/จ้าง............. ...............................................................................  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน .......................................  บาท (.........................................................) ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว จาก ...........................................................................................................
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้ และไม่สูงกว่าราคากลาง เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคา ผู้ยื่นข้อเสนอไม่
สามารถลดราคาลงได้อีกตามใบเสนอราคาที่แนบ ครบก าหนดยืนราคาวันที่........................................ ก าหนดส่งมอบของ 
ภายใน .......... วัน/วันท าการ สถานที่ส่ง ณ ....................................................................................................... 

ทั้งนี้ อ านาจการอนุมัติรายงานผลการพิจารณา ตามค าสั่ง อ.ส.ค.ที่ 255/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 
2560 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๗๙  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่ผู้ลงระบบ e-GP 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่       
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าแผนก  
ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากอง    
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าฝาุย/ส านัก                        
* สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ 

 
 

อนุมัต ิ
 

(………………………………………….) 
ผู้มีอ านาจอนุมตั ิ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ................................ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้มี..................................................................... 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อ/จ้าง.................................................................. จ านวน.....งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ............................... 
.................................. โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ................................. บาท (..................................................... ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที ่........................... 
 

 

  
 
 
 

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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กรณีวงเงินต่ ากว่า 100,000.-บาท และไม่ได้ลงระบบจดัซื้อจัดจ้าง e-GP  
จะต้องด าเนินการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  

เป็นรายไตรมาส 

 

 
ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

เร่ือง  ประกาศผลผูช้นะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่.......เดือน..............พ.ศ.................ถึง เดือน....................พ.ศ.................. 

 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคญั
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในเครือข่ายสาระสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การฯ บัญชีกลางก าหนด นั้น 
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ   
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
       ประกาศ ณ วันที่..................................... 
 
 
 
                                                                                       (........................................) 

       ผู้มีอ านานลงนาม 
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ผังกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเว้น มาตรา 56 (2) (ข) หลังท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและประกาศแผนแล้ว 
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วิธีคัดเลือก 
การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
เมื่อหน่วยงานจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง/ปร.4 ปร.5 ของงานก่อสร้าง แล้ว ให้

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 โดยมี
รายละเอียด 

 เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูป รายละเอียดงานก่อสร้าง แล้วแต่กรณี 

 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง 

 วงเงินงบประมาณ โดยระบุว่า “เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน” 

 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น/งานแล้วเสร็จ 

 วิธีจะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้างโดยวิธีนั้น 

 ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา (กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/     
จัดจ้าง) ตามระเบียบฯ ข้อ 25 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 56(1) ด าเนินการเชิญ

ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย มายื่นข้อเสนอราคา เว้นแต่มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า      
3 ราย และให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอด้วย โดยเลือกด าเนินการ ดังนี้ 

(ก) กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนและคัดเลือก แล้วไม่ได้ผลดี 
(ข) กรณีพัสดุ/การจ้างที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซ้อน ผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด 
(ค) กรณีจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย 

หากใช้วิธีประกาศเชิญชวนจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พสัดุ/   การจ้าง 
(ง) กรณีพัสดุ/งานจ้างมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเปน็ต้องระบยุี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
(จ) กรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการผา่นองค์การระหว่าง

ประเทศ 
(ฉ) กรณีเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรืองานที่ต้องปกปิดเปน็ความลับของ อ.ส.ค.  หรือที่

เก่ียวกับความมั่นคงของประเทศ 
(ช) กรณีงานจ้างซ่อมที่จ าเปน็ต้องถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณ

ค่าซ่อมได ้
วิธีด าเนินการ 

 เมื่อรายงานขอซื้อขอจ้างได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ด าเนินการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง โดย
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการลงระบบ e-GP และพิมพ์เอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
เอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

 ท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการ 
 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 
 ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน ยื่นเสนอราคาตามวัน เวลา ที่หน่วยงานก าหนด 
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 รับซองข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น และท าบัญชีรายชื่อผู้มา
ยื่นข้อเสนอ ในเวลาที่ก าหนด เมื่อพ้นก าหนดวัน เวลา ที่หน่วยงาน+ก าหนดห้ามรับเอกสาร 
หลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างเพิ่มเติม โดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการเปิดซองข้อเสนอราคา พร้อมตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย และคณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับในเอกสารทุกแผ่น 

 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 ตรวจสอบหลักฐานการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 พิจารณาคัดเลือกพัสดุ/งานจ้าง จากผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนด แล้วให้เสนอซื้อ/จ้าง

จากรายที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือคะแนนรวมสูงสุด 
 จัดท ารายงานผลการพิจารณาสัง่ซื้อสั่งจ้าง พร้อมประกาศผลผูช้นะการเสนอราคา น าเสนอผู้มี

อ านาจอนุมัติและลงนามประกาศผล 
 จัดท าแบบฟอร์มการตรวจสอบเรื่องความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
      และผู้เสนอราคา เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อนให้คณะกรรมการลงนาม 
 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

พัสดุ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่เปิดเผย และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีจัดท า 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง ภายใน 5 วัน ท าการ การจัดท าสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะ
กระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
 หากส่งเร่ืองให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจรับพัสดุให้แผนกจัดซื้อ 

จัดจ้าง เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกิดค่าปรับในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏ
ว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้างล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้อีก  

 ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้าให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลง 
ข้อมูลในระบบ e-GP 
 
 
 
* การด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ให้ด าเนินการในระบบ e-GP ตามคู่มือการลงระบบวิธีคัดเลือก  
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แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง 
วิธีคัดเลือก 

   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหล็ก สระบุรี 
บันทึกข้อความ 

ฝุาย/ส านัก.............................................กอง...............................................แผนก.................................... 
ที่       กษ ......................................................... ลงวันที่.................................................... 
เร่ือง   รายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 

เรียน  (ผู้มีอ านาจตามวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
  ด้วยแผนก....................................กอง......................................... ฝุาย......................................................
มีความประสงค์จะขอชื้อ/จ้าง................................................................................................................................................. 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. เหตุผลความจ าเปน็ที่ต้องซื้อ/จา้ง 
  ........(*ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นทีช่ัดเจน)............................................................ 

2. รายละเอียดของพัสด ุ
   .........(*รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec))……................................................... 

3. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง  
 จ านวน ................................................. บาท (...................................................) 

4. วงเงินที่จะซื้อ 
 เงินนอกงบประมาณจากรายไดข้องหน่วยงานประจ าปี พ.ศ......................... 
 จ านวน.......................บาท (..............................................................................) 

5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดนุัน้ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
 ก าหนดเวลาสง่มอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน.....(*ระยะเวลาการใช้/แล้วเสร็จ).......วัน 
นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 

6. วิธีที่จะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้าง 
    วิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56(1) (...) .......................................................................................... 

7.   หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกข้อเสนอ 
  การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์.......(*ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างราคา หรือ 
เกณฑ์คุณภาพและราคา กรณีใช้เกณฑ์คุณภาพและราคาจะต้องก าหนดรายละเอียดตามพรบ.ฯ 
มาตรา 65)..... 

8. ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 
      ก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน…..วัน นับถัดจากวนั
เสนอราคา (*ตามระเบียบฯ ข้อ 25) 
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9. การขออนุมัติแต่งตั่งคณะกรรมการต่างๆ 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง/ขอบเขตงาน (TOR) (*จะแต่งตั้งก่อนจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้) 

............................................ ประธานกรรมการ 
    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อ 1. – ข้อ 8 และอนุมัติ ข้อ 9. 
          
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีล่งระบบ 
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ      
                 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าแผนก  
      
ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากอง    
 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าฝาุย/ส านัก   
              
 
                 อนุมัติ 
 

  ลงชื่อ....................................... 
        ……………..……………………… 

หมายเหตุ    ข้อความที่มีเคร่ืองหมาย * เป็นข้อความเพื่ออธิบายให้ตัดออก 
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ตัวอย่างหนังสือให้ผู้ประกอบการย่ืนข้อเสนอและเอกสารด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

 

ที่ กษ .............................................                           องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย         
                                                                                       เลขที่ .............................................................. 

 
วันที่.......................................... 

 
เร่ือง  ขอให้มาเสนอราคา 
เรียน ................................................. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดพัสดุ/ขอบเขตของงานและการยืน่ข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
 
  ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความประสงค์จะซื้อ/จา้ง.......................... 
..........................................................................................โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 
  2. วงเงินงบประมาณ...........................................บาท (...........................................................................) 
  3. ราคากลาง......................................บาท 
(............................................................................................) 
  4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
      4.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
      4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

    4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว  

เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายขององค์การฯ บัญชีกลาง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบชุื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจในการด าเนนิงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
     4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
     4.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือรับจ้างงานดงักล่าว 
     4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสทิธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นัน้ 
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     4.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การฯ ณ วันยื่น
ข้อเสนอ หรืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้ 
  5. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา/เกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อื่น 
  ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่..................................................ระหว่างเวลา ................ถึง........................... 
ณ .......................................................................................................................................... 
  ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (...............................) 
                                                    ประธานคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวธิีคัดเลือก 
 
 
 
 
 
.............................................. 
โทร....................................... 
โทรสาร................................. 
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ตัวอย่าง 
ใบเสนอราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือก  

เรียน  ประธานกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
 

1. ข้าพเจ้า....................(ระบุชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน)..................................ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ........................
ถนน.................ต าบล/แขวง..................อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด.......................โทรศัพท์..................................... 
โดย..............................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า..............(ระบุ ชื่อ
บุคคลธรรมดา)...........อยู่บ้านเลขที่.................ถนน.................ต าบล/แขวง..................อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด
.......................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.........................................................โทรศัพท์...... ...............................) 
โดย.............................................ไดพ้จิารณาเงือ่นไขตา่ง ๆ ในเอกสารซ้ือโดยวิธีคัดเลือก และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่
.......................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ถ้ามี) 
จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่งมอบ 

  
 
 
 

     

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
(.......................................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จา่ยทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 

3. ข้าพเจ้าจะขอยืนค าเสนอราคานีเ้ป็นระยะเวลา...............วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การฯ อาจรับค า 
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกลา่ว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่
องค์การฯ ร้องขอ 

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงก าหนดไว้ 
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รบัการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทา้ย หรือตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แกไ้ขเพิ่มเติมแล้ว กับ 
องค์การฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้รับหนังสือให้ไปท าสญัญา 

5.2 มอบหลักประกันการปฏบิัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้แก่
องค์การฯ ขณะที่ได้ลงนามในสญัญาเป็นจ านวนร้อยละ  5 ของวงเงินตามสัญญาที่ได้ระบไุว้ในใบเสนอ
ราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏบิัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และหรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างตน้ ข้าพเจ้ายอมชดใช้
ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องคก์ารฯ และองค์การฯ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ หรือ
องค์การฯ อาจด าเนินการจัดซื้อใหม่ก็ได้ 
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6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การฯ ไมม่ีความผูกพันทีจ่ะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้อง 
รับผิดชอบในค่าใช้จา่ยใด อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 

7. บรรดาหลักฐานประกอบการพจิารณา เชน่ ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
(Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นไว้ต่อองค์การฯ หรือลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้องค์การฯ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินขององค์การฯ 
 ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งองค์การฯ สง่คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ที่เกิดขึ้นกับ
ตัวอย่างนัน้ 

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ทีไ่ด้ยืน่พร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และ 
เข้าใจดีว่าองค์การฯ ไม่ต้องรับผดิชอบใด ๆ ในความรบัผิดพลาดหรือตกหล่น 

9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยืน่เสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษทัใด ที่ได้ยืน่ข้อเสนอในคราวเดียวกัน 
 
 เสนอมา ณ วันที่.............เดือน..................................พ.ศ....................... 
 
 
       ลงชื่อ .................................................... 
        (.............................................) 
       ต าแหน่ง................................................ 
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ตัวอย่าง 
ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือก  

เรียน  ประธานกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 

1. ข้าพเจ้า....................(ระบุชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน)..................................ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ........................
ถนน.................ต าบล/แขวง..................อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด.......................โทรศัพท์..................................... 
โดย..............................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า..............(ระบุ ชื่อ
บุคคลธรรมดา)...........อยู่บ้านเลขที่.................ถนน.................ต าบล/แขวง..................อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด
.......................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.........................................................โทรศัพท์...... ...............................) 
โดย.............................................ไดพ้จิารณาเงือ่นไขตา่ง ๆ ในเอกสารซ้ือโดยวิธีคัดเลือก และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่
.......................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง......................................................................................................................... 
ตามข้อก าหนด เงื่อนไขรายละเอียดแห่งเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เป็นเงนิ
.........................บาท (.......................................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น 
และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

3. ข้าพเจ้าจะขอยืนค าเสนอราคานีเ้ป็นระยะเวลา...............วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การฯ อาจรับค า 
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกลา่ว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่
องค์การฯ ร้องขอ 

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงก าหนดไว้ 
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รบัการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทา้ย หรือตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แกไ้ขเพิ่มเติมแล้ว กับ 
องค์การฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้รับหนังสือให้ไปท าสญัญา 

5.2 มอบหลักประกันการปฏบิัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้แก่
องค์การฯ ขณะที่ได้ลงนามในสญัญาเป็นจ านวนร้อยละ  5 ของวงเงินตามสัญญาที่ได้ระบไุว้ในใบเสนอ
ราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏบิัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และหรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างตน้ ข้าพเจ้ายอมชดใช้
ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องคก์ารฯ และองค์การฯ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ หรือ
องค์การฯ อาจด าเนินการจัดซื้อใหม่ก็ได้ 

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การฯ ไมม่ีความผูกพันทีจ่ะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้อง 
รับผิดชอบในค่าใช้จา่ยใด อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 

7. บรรดาหลักฐานประกอบการพจิารณา เชน่ ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
(Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นไว้ต่อองค์การฯ หรือลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้องค์การฯ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินขององค์การฯ 
 ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งองค์การฯ สง่คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ที่เกิดขึ้นกับ
ตัวอย่างนัน้ 
 



คู่มอืการจัดซือ้จดัจ้าง ประจ าปี 2561 

แผนกจดัซือ้จดัจ้าง กองพสัด ุฝ่ายพสัดแุละบริการ | 81 

 

-2- 
 

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ทีไ่ด้ยืน่พร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และ 
เข้าใจดีว่าองค์การฯ ไม่ต้องรับผดิชอบใด ๆ ในความรบัผิดพลาดหรือตกหล่น 

9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยืน่เสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษทัใด ที่ได้ยืน่ข้อเสนอในคราวเดียวกัน 
 
 เสนอมา ณ วันที่.............เดือน..................................พ.ศ....................... 
 
 
       ลงชื่อ .................................................... 
        (.............................................) 
       ต าแหน่ง................................................ 
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แบบรับซองข้อเสนอการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

พัสดุที่จัดซื้อ/จา้ง................................................................................................. 
 

 
ล าดับ 

รายละเอียดการยื่นข้อเสนอ ผู้รับซองข้อเสนอ  
หมายเหตุ วัน/เดือน/ป ี เวลา ชื่อบุคคล/บริษทั/ห้างฯ ชื่อ ลายมือชื่อ 

       
       
       
       
       

 
เรียน  ประธานกรรมการซื้อ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือก 
  ขอส่งมอบเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 ของผู้ยื่นข้อเสนอ 
จ านวน.................ราย 
 
       ลงชื่อ................................................. 
             (.................................................) 
             เจ้าหน้าที ่
 
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก 
       (................................................) 
วันที่..................................................เวลา....................น. 
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แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 
วิธีคัดเลือก 

   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหล็ก สระบุรี 
บันทึกข้อความ 

ฝุาย/ส านัก.............................................กอง...............................................แผนก.................................... 
ที่       กษ ......................................................... ลงวันที่.................................................... 
เร่ือง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง โดยวิธคีัดเลือก 

เรียน  (ผู้มีอ านาจตามวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
   
  ตามผู้อ านวยการได้อนุมัติซื้อ/จา้ง... ........................................................................................................
เมื่อวันที่.............................................จ านวน.........รายการ/โครงการ วงเงินงบประมาณ.............................................บาท 
(.............................................................) ราคากลาง..............................................บาท (.....................................................) 
ได้ด าเนินการเชิญบริษัท/ห้างฯ เสนอราคาในวันที่ .............................เวลา....................น. พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก เพื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก ขอรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ....................................................... เสนอราคาเป็นเงนิ......................บาท 
2. ....................................................... เสนอราคาเป็นเงนิ......................บาท 
3. ....................................................... เสนอราคาเป็นเงนิ......................บาท 

*ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษอีากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว 
  โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
  คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข ปรากฏตามใบเสนอราคา โดยบริษัท/ห้าง............................เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มี
คุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้ เสนอราคาต่ าสุด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้ งสิ้น
........................... บาท (......................................) ซึ่งต่ ากว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน........ ..................บาท 
(...................................) หรือร้อยละ ............... ก าหนดระยะเวลาต้องการใช้พัสดุ/งานั้นแล้ วเสร็จ ภายใน..................วัน 
และก าหนดยืนราคา...............วัน ครบก าหนดยืนราคาวันที่......................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีผู่้ลงระบบ e-GP ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่         (..............................................) 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าแผนก   ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากอง         (................................................) 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าฝาุย/ส านัก  ลงชื่อ...............................................กรรมการเลขานุการ          
                                (...................................................) 

อนุมัต ิ
 

(………………………………………….) 
ผู้มีอ านาจอนุมตั ิ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

.................................................................................. 

.................................................................................. 
(...............................................) 
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ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ................................ โดยวิธีคัดเลือก 

 
--------------------------------------------------------------------  

 
               ตามที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้มี..................................................................... 
โดยวิธีคัดเลือก นั้น 
               ซื้อ/จ้าง.................................................................. จ านวน.....งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ............................... 
.................................. โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น .................................  บาท (..................................................... ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที ่........................... 
 

 

  
 
 
 

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
และผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
 

 
ข้าพเจ้า ........................ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ............................................. 

................................................. โดยวิธีคัดเลือก ขอรับรองว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
     ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท 
     ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
     ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
     ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
     ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับนาย/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้าน/คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
         (กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา/คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) ส าหรับผู้เสนอราคาราย/ 
         บริษัท/ห้าง/ร้าน ฯลฯ  

- บริษัท ............................... จ ากัด 
- บริษัท ............................... จ ากัด 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด .......................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 
 
         ลงชื่อ........................................ 
                 (......................................) 
            ประธานกรรมการ 
 
 
 
*กรรมการทุกคนลงนาม 
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วิธีประกาศเชิญชวน 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(e-market) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 30 เป็นการจัดซื้อพัสดุที่เป็นสินค้าหรือบริการที่ ไม่
ซับซ้อน ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะก าหนดไว้ในระบบ e-catalog 
สามารถด าเนินการได้ 2 ลักษณะ 

 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000.000 บาท 

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสาร 

จากระบบ e-GP เสนอผู้มีอ านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. เมื่อผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมร่างประกาศเชิญชวน ร่าง 

เอกสาร แล้ว ให้ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อ/จ้างในระบบ   e-GP ในเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศในที่เปิดเผย ไม่
น้อยกว่า 3 วัน ท าการ 

3. ก าหนดวันเสนอราคา เป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่ 
4. ผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนในระบบ e-GP และเป็นผู้มีสินค้า/บริการใน 

ระบบ e-catalog จะได้รับ e-mail จากระบบ e-GP ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของประกาศและเอกสารได้จากเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและขององค์การฯ บัญชีกลาง ผู้ขาย/ผู้ให้บริการจะ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา และจะเสนอราคาได้
เพียงครั้งเดียว ตามวัน เวลา ที่ก าหนด และต้องยืนยันการเสนอราคา 

5. พิจารณาการเสนอราคา โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ าสุด หากมีผู้เสนอราคา 
ต่ าสุดมากกว่าหนึ่งราย ให้เลือกผู้เสนอราคารายที่เข้าเสนอราคาก่อน 

6. หากพิจารณาเห็นว่าราคาเหมาะสมให้น าเสนอรายงานผลการพิจารณาเสนอผู้มี 
อ านาจอนุมัติ หากเห็นว่าราคาไม่เหมาะสม ให้เสนอยกเลิก และด าเนินการใหม่หรือด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 
56(1) (ก) หรือ วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา (56(2) (ก) ก็ได้ 

7. เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
พัสดุ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่เปิดเผย และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

8. จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสั่งซื้อ 
สั่งจ้าง กรณีจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง ภายใน 5 วัน ท าการ การจัดท าสัญญา/ใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

9.  คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
10. หากส่งเร่ืองให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจรับพัสดุ 

ให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างโดยด่วน เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกิดค่าปรับในระบบ 
เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้างล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้อีก 

11. ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้าให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อลงข้อมูลในระบบ e-GP 
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 การเสนอราคาโดยการประมูล วงเงินเกิน 5,000.000 บาท 
ด าเนินการ ดังนี้ 

 เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมร่างประกาศเชิญชวน ร่าง
เอกสารจากระบบ e-GP เสนอผู้มีอ านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 เมื่อผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมร่างประกาศเชิญชวน 
ร่างเอกสาร แล้ว ให้ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อ/จ้างในระบบ e-GP ในเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศในที่เปิดเผย ไม่
น้อยกว่า 3 วัน ท าการ 

 ก าหนดวันเสนอราคา เป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่ 

 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนในระบบ e-GP และเป็นผู้มีสินค้า/บริการใน
ระบบ e-catalog จะได้รับ e-mail จากระบบ e-GP ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของประกาศและเอกสารได้จากเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและขององค์การฯ บัญชีกลาง ผู้ขาย/ผู้ให้บริการจะ Log in เข้าสู่ระบบ เพื่อลงทะเบียนและทดสอบระบบ 
ภายในเวลาที่หน่วยงานก าหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และทดสอบระบบ 15 นาที) การเสนอราคากระท าได้ภายในเวลา 
30 นาที และจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

 พิจารณาการเสนอราคา โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ าสุด หากมีผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดมากกว่าหนึ่งราย ให้เลือกผู้เสนอราคารายที่เข้าเสนอราคาก่อน 

 หากพิจารณาเห็นว่าราคาเหมาะสมให้น าเสนอรายงานผลการพิจารณา
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ หากเห็นว่าราคาไม่เหมาะสม ให้เสนอยกเลิก และด าเนินการใหม่หรือด าเนินกา รโดยวิธีคัดเลือก 
ตามมาตรา 56(1) (ก) หรือ วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา (56(2) (ก) ก็ได้ 

 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้า 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่เปิดเผย และแจ้งให้    
ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง กรณีจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง ภายใน 5 วัน ท าการ การจัดท าสัญญา/ใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  

 หากส่งเร่ืองให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจรับ 
พัสดุให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกิดค่าปรับในระบบ 
เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้างล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้อีก  

 ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้า ให้แผนก 
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลงข้อมูลในระบบ e-GP 
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แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง 
วิธี e-market 

   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหล็ก สระบุรี 
บันทึกข้อความ 

ฝุาย/ส านัก.............................................กอง...............................................แผนก.................................... 
ที่       กษ ......................................................... ลงวันที่.................................................... 
เร่ือง   รายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธี e-market 
 

 
เรียน  (ผู้มีอ านาจตามวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
 
  ด้วยแผนก....................................กอง......................................... ฝุาย......................................................
มีความประสงค์จะขอชื้อ……................................................................................................................................................. 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. เหตุผลความจ าเปน็ที่ต้องซื้อ 
  ........(*ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นทีช่ัดเจน)............................................................ 

2. รายละเอียดของพัสด ุ
      ตามรายละเอียด e-catalog 

3. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง  
 จ านวน ................................................. บาท (...................................................) 

4. วงเงินที่จะซื้อ 
 เงินนอกงบประมาณจากรายไดข้องหน่วยงานประจ าปี พ.ศ......................... 
 จ านวน.......................บาท (..............................................................................) 

5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดนุัน้ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
 ก าหนดเวลาสง่มอบภายใน...(*ระยะเวลาการใช้/แล้วเสร็จ)...วัน นับถัดจากวนัลงนามใน 
     สัญญา 

6. วิธีที่จะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้าง 
    วิธี e-market  ตามมาตรา 55(1) .......................................................................................... 

7.   หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกข้อเสนอ 
  การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

8. การขออนุมัติแต่งตั่งคณะกรรมการต่างๆ 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง/ขอบเขตงาน (TOR) (*จะแต่งตั้งก่อนจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้) 

............................................ ประธานกรรมการ 
    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 
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-2- 

 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อ 1. – ข้อ 8 และอนุมัติ ข้อ 9. 
          
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีล่งระบบ 
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ      
                 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าแผนก  
      
ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากอง    
 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าฝาุย/ส านัก   
              
 
                 อนุมัติ 
 

  ลงชื่อ....................................... 
        ……………..……………………… 

หมายเหตุ    ข้อความที่มีเคร่ืองหมาย * เป็นข้อความเพื่ออธิบายให้ตัดออก 
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สินค้าที่ก าหนดให้จัดหาด้วยวิธี e-market 
 

1. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 
2. ตลับผงหมึก 
3. แฟูมเอกสาร 
4. ซองเอกสาร 
5. เทปปิดส าหรับการเข้าเล่ม 
6. ยารักษาต่อมลูกหมาก (Doxazosin) 
7. ยาปูองกันโรคกระดูกพรุน (Calcium Carbonate) 
8. โต๊ะส านักงาน 
9. เก้าอี้ส านักงาน 
10. ลวดเย็บกระดาษใช้ในส านักงาน 
11. คลิปด าหนบีกระดาษใช้ในส านักงาน 
12. ไมโครโฟน 
13. ตู้ล็อกเกอร์ 
14. ตู้เก็บเอกสาร 
15. โทรทัศน ์
16. ล าโพงห้องประชุม 
17. เครื่องเย็บกระดาษ ส าหรับใช้ในส านักงาน 
18. เครื่องถ่ายเอกสาร 
19. เครื่องขยายเสียง 
20. เครื่องปรับอากาศ 
21. เครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อประปา 
22. เครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม 
23. เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 
24. สแกนเนอร์ 
25. เครื่องพิมพ์ 
26. เครื่องพิมพ์ Laser Printer แบบขาว-ด า 
27. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบบตั้งโต๊ะ 
28. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ะบุ๊ก ส าหรับส านักงาน 
29. เครื่องส ารองไฟฟูา 
30. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 
31. เครื่องท าลายเอกสาร 
32. เครื่องโทรสาร 
33. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 
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34. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
35. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนดิเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ส ี
36. จอภาพโปรเจคเตอร์ 
37. ปากกามาร์คเกอร์ 
38. ปากกาไวท์บอร์ด 
39. กล้องจุลทรรศน ์
40. กล่องถ่ายภาพดิจิตอล 
41. เครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น แบบตอ่ท่อ 
42. พัดลม 
43. หลอดไฟฟูา 
44. กล้อง cctv 
45. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
46. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
47. เครื่องตัดหญ้า 

 
 

******* 
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 31 เป็นการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท 

เป็นสินค้า/งานจ้าง ที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไว้ในระบบ e-catalog 
การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
เมื่อหน่วยงานจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง/ปร.4 ปร.5 ของงานก่อสร้าง แล้ว ให้

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 โดยมี
รายละเอียด 

 เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูป รายละเอียดงานก่อสร้าง แล้วแต่กรณี 

 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง 

 วงเงินงบประมาณ โดยระบุว่า “เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน” 

 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น/งานแล้วเสร็จ 

 วิธีจะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้างโดยวิธีนั้น 

 ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา (กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/     
จัดจ้าง) ตามระเบียบฯ ข้อ 25 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
      การด าเนินการ  

1. เมื่อผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ให้จัดท าร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศ
เผยแพร่เอกสารซื้อ/จ้างในระบบ e-GP ในเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศในที่เปิดเผย เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

2. การน าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมร่างประกาศและเอกสารซื้อ/จ้าง มี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท จะไม่น าร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน กรณีอยู่
ในดุลยพินิจ ต้องเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ 
บัญชีกลาง และของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

2) กรณีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

กรณีเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท  ไม่น้อยกว่า 5 วัน ท าการ 
กรณีเกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท  ไม่น้อยกว่า 10 วัน ท าการ 
กรณีเกิน 10,00,000 บาท ไม่เกิน 50,000,000 บาท  ไม่น้อยกว่า 12 วัน ท าการ 
กรณีเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป    ไม่น้อยกว่า 20 วัน ท าการ 

3. กรณีที่ต้องปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ต้องน าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ ที่ปรับปรุง เผยแพร่ในระบบเครือข่ายขององค์การฯ บัญชีกลางและของหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 
3 วัน ท าการ และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้  ผู้มีความคิดเห็นทราบด้วย 
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4. กรณีที่มีความคิดเห็น แต่หน่วยงานไม่ต้องการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ  
ห้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุท ารายงาน พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ และแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้มีความคิดเห็นทราบด้วย 

5. กรณีหน่วยงานก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ยกเลิกการด าเนินในครั้งนั้น แล้ว
ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้อง 

6. ก าหนดวันเสนอราคา เป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
7. กรณีมีพัสดุเพื่อทดสอบหรือน าเสนองาน หรือเอกสารรายละเอียด ให้หน่วยงานก าหนดให้ผู้ยื่น 

เสนอราคา น าส่งพัสดุหรือเอกสารมาส่งให้วันใดวันหนึ่ง ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา  
เว้นแต่ การด าเนินการที่ไม่อาจด าเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้พิจารณาก าหนดมากกว่า 1 วัน ได้ แต่

จ านวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 

8. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในวัน เวลาที่หน่วยงานก าหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้ง
เดียว ก าหนดวันเสนอราคาจะร่น หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเสนอราคาไม่ได้ 

9. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ด าเนินการดังนี้ 

1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ทุกรายผ่านทางระบบ ให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกแผ่น 

2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุ 
ตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหลักฐาน หรือรายละเอียดที่ก าหนดให้
จัดส่งในภายหลังจากวันเสนอราคา แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
ประกาศไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

3) คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่น 
ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้ไม่ได้ 

4) หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ 
ก าหนด ให้ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคานั้น  

5) หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ 
ก าหนด ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

6) คณะกรรมการคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยให้เรียงล าดับผู้ที่เสนอราคา 
ต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 

7) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงให้พิจารณาผู้ที่เสนอ 
ราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนสูงรายถัดไป แล้วแต่กรณี 
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10. หากพิจารณาเห็นว่าราคาเหมาะสมให้น าเสนอรายงานผลการพิจารณาเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ หาก 
เห็นว่าราคาไม่เหมาะสม ให้เสนอยกเลิก และด าเนินการใหม่หรือด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56(1) (ก) หรือ 
วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา (56(2) (ก) ก็ได้ 

11. กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ 
ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น  แต่ถ้า
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะด าเนินการต่อ โดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคา
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น และจัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

12. กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณ กรณีใช้เกณฑ์ราคา  
ให้ต่อรองราคาผ่านระบบ e-GP ให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคา และยื่นใบเสนอราคาผ่าน
ระบบใหม่แล้ว ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ หรือสูงกว่างบประมาณ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้ถือว่าเป็นราคาที่
เหมาะสม ให้ซื้อ/จ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

13. กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณ กรณีใช้เกณฑ์ราคา  
ให้ต่อรองราคาผ่านระบบ e-GP ให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคา และยื่นใบเสนอราคาผ่าน
ระบบใหม่แล้ว ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ เกินร้อยละ 10 ให้ผู้เสนอราคาทุกราย เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบ
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่าราย
นั้นยืนยันราคาเสนอเดิม 

14. กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณ กรณีใช้เกณฑ์ราคา  
ให้ต่อรองราคาผ่านระบบ e-GP ให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยังเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณเกิน
กว่าร้อยละ 10 ให้คณะกรรมการเสนอผู้มีอ านาจให้ยกเลิกการซื้อ/จ้าง หรือ ขอเงินเพิ่ม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือ
ลดเนื้องาน 

หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่า
ก่อให้เกิดความได้เปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ/จ้างในคร้ังนั้น แต่หากเห็นว่าการด าเนินการโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี ผู้มีอ านาจอาจสั่งให้ด าเนินการซื้อ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56(1) (ก) หรือ 
วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2) (ก) แล้วแต่กรณี ก็ได้ เว้นแต่จะด าเนินการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อ/จ้างใหม่ 

15. จัดท ารายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง เสนอผู้มีอ านาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายงานผล 
การพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง ต้องประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

1) รายการพัสดุที่ซื้อ/จ้าง 
2) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอขอผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
3) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
4) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
5) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา  
16. เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

พัสดุ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่เปิดเผย และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  
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17. จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสัง่ซื้อสั่งจ้าง กรณีจัดท าใบสั่ง 

ซื้อสั่งจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องสง่มอบสินคา้/งานจา้ง ภายใน 5 วัน ท าการ การจัดท าสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะกระท าได้
เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

18. คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
19. หากส่งเร่ืองให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจ 

รับพัสดุให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างโดยด่วน เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกิดค่าปรับใน
ระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้างล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้อีก  

20. ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้า ให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อลงข้อมูลในระบบ e-GP 

 
*การด าเนินการด้วยวิธี e-bidding ให้ด าเนินการในระบบ e-GP ตามคู่มือการลงระบบ e-bidding 
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แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มวกเหล็ก สระบุรี 
บันทึกข้อความ 

ฝุาย/ส านัก.............................................กอง...............................................แผนก.................................... 
ที่       กษ ......................................................... ลงวันที่.................................................... 
เร่ือง   รายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธี e-bidding 

เรียน  (ผู้มีอ านาจตามวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
   
  ด้วยแผนก....................................กอง......................................... ฝุาย......................................................
มีความประสงค์จะขอชื้อ/จ้าง................................................................................................................................................. 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. เหตุผลความจ าเปน็ที่ต้องซื้อ/จา้ง 
  ........(*ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นทีช่ัดเจน)............................................................ 

2. รายละเอียดของพัสด ุ
   .........(*รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec))……................................................... 

3. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง  
 จ านวน ................................................. บาท (...................................................) 

4. วงเงินที่จะซื้อ 
 เงินนอกงบประมาณจากรายไดข้องหน่วยงานประจ าปี พ.ศ......................... 
 จ านวน.......................บาท (..............................................................................) 

5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดนุัน้ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
 ก าหนดเวลาสง่มอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน.....(*ระยะเวลาการใช้/แล้ว 
     เสร็จ).......วัน นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 

6. วิธีที่จะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้าง 
    วิธี e-bidding ตามมาตรา 55(1)  

7.   หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกข้อเสนอ 
  การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์.......(*ให้ใชอ้ยา่งใดอย่างหนึ่ง ระหว่างราคา หรือ 
เกณฑ์คุณภาพและราคา กรณีใช้เกณฑ์คุณภาพและราคาจะต้องก าหนดรายละเอียดตามพรบ.ฯ 
มาตรา 65)..... 

8. ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 
      ก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน…..วัน นับถัดจากวนั
เสนอราคา (*ตามระเบียบฯ ข้อ 25) 
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9. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง 
         ร่างประกาศ และร่างเอกสาร .......................................................................  
โดยเห็นควร น าร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชน
เสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
และเว็บไซต์ขององค์การฯ บัญชีกลาง  

10. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง/ขอบเขตงาน (TOR) (*จะแต่งตั้งก่อนจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้) 

............................................ ประธานกรรมการ 
    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อ 1. – ข้อ 9 และอนุมัติ ข้อ 10. 
      
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่ 
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่       
                 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าแผนก  
      
ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากอง    
 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าฝาุย/ส านัก                       อนุมัติ 
 

  ลงชื่อ.......................................... 
         ……………..……………………… 

หมายเหตุ    ข้อความที่มีเคร่ืองหมาย * เป็นข้อความเพื่ออธิบายให้ตัดออก 
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แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างวิธี e-bidding 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหล็ก สระบุรี 
บันทึกข้อความ 

ฝุาย/ส านัก.............................................กอง...............................................แผนก.................................... 
ที่       กษ ......................................................... ลงวันที่.................................................... 
เร่ือง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง โดยวิธี e-bidding 

เรียน  (ผู้มีอ านาจตามวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ) 
  ตามผู้อ านวยการได้อนุมัติ เมื่อวันที่.........................................ให้ด าเนินการประกวดราคาซื้อ/จ้าง
......................................................................................................ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) เลขที่
.......................วงเงินงบประมาณ................................บาท (.........................................) ราคากลาง..............................บาท 
(...............................) ได้ด าเนินการออกประกาศ เมื่อวันที่..................... .........................ก าหนดขอรับ/ขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่.........................................ถึงวันที่..............................................................ก าหนด
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่...............................................
ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ด าเนินการตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้  

1. ....................................................... เสนอราคาเป็นเงนิ......................บาท 
2. ....................................................... เสนอราคาเป็นเงนิ......................บาท 

*ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษอีากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว 
  โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ได้พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ปรากฏตามใบเสนอราคา โดยบริษัท/ห้าง............................เป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น..................... ...... บาท (......................................) ซึ่งต่ ากว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน
..........................บาท (...................................) หรือร้อยละ ............... ก าหนดระยะเวลาต้องการใช้พัสดุ/งานนั้นแล้วเสร็จ 
ภายใน..................วัน และก าหนดยืนราคา...............วัน ครบก าหนดยืนราคาวันที่......................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีผู่้ลงระบบ e-GP ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่         (..............................................) 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าแผนก   ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากอง         (................................................) 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าฝาุย/ส านัก  ลงชื่อ...............................................กรรมการเลขานุการ          
                                (...................................................) 
 

อนุมัต ิ
 

(………………………………………….) 
ผู้มีอ านาจอนุมตั ิ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

.................................................................................. 

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



คู่มอืการจัดซือ้จดัจ้าง ประจ าปี 2561 

แผนกจดัซือ้จดัจ้าง กองพสัด ุฝ่ายพสัดแุละบริการ | 108 

 

  
 

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ................................ โดยวิธี e-bidding 

 
--------------------------------------------------------------------  

 
               ตามที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้มี................................. .................................... 
โดยวิธี e-bidding นั้น 
               ซื้อ/จ้าง.................................................................. จ านวน.....งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ............................... 
.................................. โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น .................................  บาท (..................................................... ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที ่........................... 
 

 

  
 
 
 

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
และผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
 

 
ข้าพเจ้า ........................ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ............................................. 

................................................. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
     ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท 
     ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
     ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
     ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
     ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับนาย/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้าน/คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
         (กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา/คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) ส าหรับผู้เสนอราคาราย/ 
         บริษัท/ห้าง/ร้าน ฯลฯ  

- บริษัท ............................... จ ากัด 
- บริษัท ............................... จ ากัด 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด .......................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 
 
         ลงชื่อ........................................ 
                 (......................................) 
            ประธานกรรมการ 
 
 
 
*กรรมการทุกคนลงนาม 
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การจ้างที่ปรึกษา 
 

 การจ้างทีป่รึกษา ตามมาตรา 69 งานจา้งทีป่รึกษาอาจกระท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
a. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ให้ใช้กับงานทีไ่ม่ซับซ้อน งานทีม่ีลักษณะเป็นงานประจ าของหน่วยงานรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตาม
หลักวิชาชีพ และมีทีป่รึกษาซึ่งสามารถท างานนั้นได้เปน็การทั่วไป 

b. วิธีคัดเลือก 
ให้ใช้กับงานที่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไมไ่ด้ผลดี หรือเป็นกรณีที่เป็นงานซบัซ้อน หรือซับซ้อน
มาก หรือ กรณีเป็นงานจ้างที่มทีี่ปรึกษาจ านวนจ ากัดให้เชิญชวนเฉพาะทีป่รึกษาที่มีคุณสมบัตติรงตาม
เงือ่นไขที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่มทีี่ปรึกษาน้อยกว่า 3 
ราย ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

i. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว้ แต่ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไมไ่ด้รับการคัดเลือก 
ii. เป็นงานที่ซบัซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการโดยวิธปีระกาศ

เชิญชวนทั่วไป 
iii. เป็นงานจ้างที่มีทีป่รึกษาในงานที่จะจ้างนัน้จ านวนจ ากัด 
iv. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

c. วิธีเฉพาะเจาะจง 
ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

i. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแล้ว หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

ii. งานจา้งที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึง่ไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
iii. เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค 
iv. เป็นงานจ้างที่มีทีป่รึกษาในงานที่จะจ้างนัน้ จ านวนจ ากัดและมวีงเงินค่าค่าจ้างครั้งหนึง่ไม่เกิน

วงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
v. เป็นงานจ้างที่มีทีป่รึกษาในงานที่จะจ้างนัน้เพียงรายเดียว 
vi. เป็นงานจ้างที่มีความจ าเปน็เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากลา่ชา้จะเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 
vii. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตงานจ้างท่ีปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ  
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
1. จัดท ารางานขอจ้างที่ปรึกษา ผ่านหัวหนา้เจ้าหนา้ที่พัสดุ เพือ่น าเสนอผู้มีอ านาจ โดยรายงานขอจ้าง ต้องมี

รายละเอียดดังนี ้
2) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจา้งที่ปรึกษา 
3) ขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษา 
4) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจา้ง 
5) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 

6) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดังกลา่ว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณวา่
จะจ้างในคร้ังนั้น 

7) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจา้งที่ปรึกษา 
8) วิธีจ้างทีป่รึกษาและเหตุผลที่ต้องจ้างทีป่รึกษาโดยวิธีนัน้ 
9) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 

10) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการก าหนด
ขอบเขตงาน/ราคากลาง 

11) ข้อเสนออ่ืน ๆ 
2. รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) 
3. จัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติตามแบบของส านักงาน ปปช.ก าหนด 
4. จัดท าใบ PO-R01 ในระบบ ERP พร้อมได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
5. เมื่อผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอจ้างแล้ว ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 เมื่อผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างทีป่รึกษาแล้วใหห้ัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศ

และเอกสารจ้างทีป่รึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง (e-GP) และบน
เว็บไซต์ของ อ.ส.ค. พร้อมทั้งปิดประกาศในที่เปดิเผยของหน่วยงาน เปน็เวลาติดต่อกันไมน่้อยกว่า 
5 วัน ท าการ 

 การให้เอกสารการจ้างทีป่รึกษา รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้อง จะให้พร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารจ้างทีป่รึกษา เพื่อให้ที่ปรึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับ
เอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นประกาศจนถึงวนัสุดทา้ยของการประกาศเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารจ้างทีป่รึกษา 

 ก าหนด เวลา ในการยื่นข้อเสนอเป็นวันท าการเพียงวันเดียว นบัถัดจากวันสุดทา้ยของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจา้งทีป่รึกษา 

 เมื่อถึงก าหนดวัน เวลา ในการยืน่ข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รึกษา ด าเนินการ
ดังนี ้
 เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของทีป่รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทุก

รายแล้ว ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไวทุ้กแผ่น 
 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ของที่ปรึกษาผู้ยืน่

ข้อเสนอ แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มปีระโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
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ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถว้น ตามเงื่อนไขที่ อ.ส.ค. 
ก าหนดไว้ในเอกสารจา้งทีป่รึกษา 

 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอราย
ใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษาผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมไิด้ 

 ที่ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัตไิม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ อ.ส.ค.ได้ก าหนดไว้ ให้
คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ 

 เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายที่ถูกต้อง และพิจารณาเลือกราย
ที่เสนอราคาต่ าสุดและจัดล าดับ 

 กรณีที่ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสดุ ไม่เข้าท าสัญญา หรือ
ข้อตกลงกับ อ.ส.ค. ในเวลาที่ก าหนด ตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผูท้ี่เสนอราคาต่ าสดุรายถัดไป 

 กรณีที่มีที่ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอ เสนอราคาต่ าสุดเทา่กันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษา
ดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่
เสนอราคาต่ าสุด 

 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่านการคัดเลือกรายเดียว ให้เสนอผู้มีอ านาจยกเลิก แต่
หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้อง
ยกเลิก ให้คณะกรรมการด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก และต่อรองราคากับที่ปรึกษา
รายนั้นแล้วน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติต่อไป 

 กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอผู้มีอ านาจยกเลิก 
หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการจ้างโดยวิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจ
ไม่ได้ผลดี จะให้ด าเนินการจา้งโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 70(2)(ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70(3) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแตจ่ะด าเนนิการโดยวธิี
คัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอื่น โดยให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่ ด้วยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 กรณีที่ปรึกษาเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง ให้คณะกรรมการต่อรองราคา จากที่
ปรึกษารายนั้น หากการต่อรองราคาจากที่ปรึกษารายนั้น ราคายังสูงกว่าวงเงินจะจ้าง ให้
เชิญที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่ พร้อมกัน หากราคาที่
ต่อรองยังสูงกว่าวงเงินจ้างให้เสนอผู้มีอ านาจยกเลิก  
หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจ
ไม่ได้ผลดี  จะให้ด า เนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 70(2)(ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70(3)(ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่จะด าเนินการโดยวิธี
คัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น โดยให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่ ด้วยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

  คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อผู้มีอ านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหนา้ที่พสัดุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว อย่างน้อยรายละเอียดต้องประกอบด้วย 
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 รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา 
 รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
 รายชื่อที่ปรึกษาที่ผา่นการคัดเลอืกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษา    

ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนนุในการพิจารณา 
 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศผล   

ผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่เปิดเผย และแจ้งให้       
ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีจัดท าใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง ภายใน 5 วัน ท าการ การจัดท าสัญญา/ใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

 คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
 หากส่งเร่ืองให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจรับพัสดุให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง

โดยด่วน เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกิดค่าปรับในระบบ 
เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้างล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคา
ได้อีก  

 ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้า ให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลงข้อมูลในระบบ 
e-GP 

วิธีคัดเลือก 
1. จัดท ารางานขอจ้างที่ปรึกษา ผา่นหัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสดุ เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจ โดยรายงานขอจ้าง ต้องมี

รายละเอียดดังนี ้
12) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจา้งที่ปรึกษา 
13) ขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษา 
14) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจา้ง 
15) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 

16) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดังกลา่ว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณวา่
จะจ้างในคร้ังนั้น 

17) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจา้งที่ปรึกษา 
18) วิธีจ้างทีป่รึกษาและเหตุผลที่ต้องจ้างทีป่รึกษาโดยวิธีนัน้ 
19) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
20) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการก าหนด

ขอบเขตงาน/ราคากลาง 
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2. รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) 
3. จัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติตามแบบของส านักงาน ปปช.ก าหนด 
4. จัดท าใบ PO-R01 ในระบบ ERP พร้อมได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
5. เมื่อผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอจ้างแล้ว ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 เมื่อผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างทีป่รึกษาแล้วใหห้ัวหน้าเจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรกึษา

ในสาขางานที่จะจา้งจากศูนย์ขอ้มูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลงั แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างที่
ปรึกษา ด าเนนิการต่อไป 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาจัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษา และก าหนดวันเสนอราคา ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 ให้เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ามายื่นข้อเสนอต่อ อ.ส.ค. ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
เว้นแต่มีที่ปรึกษาดงักล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึกถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่น
ข้อเสนอด้วย 

 เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการยืน่ข้อเสนอ ให้คณะกรรมการรับซองข้อเสนอของที่ปรึกษา พร้อม
จัดท าบญัชีรายชื่อที่ปรึกษาผู้มายื่นข้อเสนอ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ห้ามรับเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม 

 เมื่อถึงก าหนดวัน เวลา ในการยืน่ข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รึกษา ด าเนินการ
ดังนี ้
 เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของทีป่รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทุก

รายแล้ว ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไวทุ้กแผ่น 
 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ของที่ปรึกษา ผู้ยืน่

ข้อเสนอ แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มปีระโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถว้น ตามเงื่อนไขที่ อ.ส.ค. 
ก าหนดไว้ในเอกสารจา้งทีป่รึกษา 

 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอราย
ใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษาผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมไิด้ 

 ที่ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัตไิม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ อ.ส.ค.ได้ก าหนดไว้ ให้
คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ 

 เปิดซองขอ้เสนอด้านราคาของที่ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายที่ถูกต้อง จัดล าดบัคะแนน และ
พิจารณาคัดเลือก ดังนี ้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
o กรณีการจ้างที่ปรึกษา เพื่อด าเนินงานประจ าหรืองานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพ 

ตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อนให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 
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o กรณีการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามาตรฐานของ อ.ส.ค.หรืองานที่ซับซ้อนให้
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพ
และด้านราคามากที่สุด 

o กรณีการจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

 กรณีที่ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ไม่เข้าท าสัญญา หรือข้อตกลงกับ อ.ส.ค. ใน
เวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สดุตาม 
(ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามล าดับ 

 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่านการคัดเลือก
เพียงรายเดียว ให้เสนอผู้มีอ านาจยกเลิก แต่หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่มี
เหตุผลสมควรที่จะด าเนินการตอ่ไป โดยไม่ต้องยกเลิกให้คณะกรรมการด าเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลิก และต่อรองราคากับทีป่รึกษารายนั้นแล้วน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติต่อไป 

 กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอผู้มีอ านาจยกเลิก 
หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการจ้างโดยวิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจ
ไม่ได้ผลดี จะให้ด าเนินการจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70(3) (ก) แล้วแต่กรณีก็
ได้ เว้นแต่จะด าเนนิการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น โดยให้เริ่มกระบวนการจา้งใหม่ 
ด้วยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลงั 

 กรณีที่ปรึกษาเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง ให้คณะกรรมการต่อรองราคา จากที่
ปรึกษารายนั้น หากการต่อรองราคาจากที่ปรึกษารายนั้น ราคายังสูงกว่าวงเงินจะจ้าง ให้
เชิญที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่ พร้อมกัน หากราคาที่
ต่อรองยังสูงกว่าวงเงินจ้างให้เสนอผู้มีอ านาจยกเลิก หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น
ว่าการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะให้ด าเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือก ตามมาตรา 70(2)(ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70(3)(ก) แล้วแต่กรณี
ก็ได้ เว้นแต่จะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธี เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น โดยให้เริ่ม
กระบวนการจ้างใหม่ ด้วยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

  คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อผู้มีอ านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหนา้ที่พสัดุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว อย่างน้อยรายละเอียดต้องประกอบด้วย 

 รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา 
 รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุก

ราย พร้อมเหตุผลสนับสนนุในการพิจารณา 
 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศผล  

ผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่เปิดเผย และแจ้งให้       
ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  
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 จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีจัดท าใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง ภายใน 5 วัน ท าการ การจัดท าสัญญา/ใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

 คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
 หากส่งเร่ืองให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจรับพัสดุให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกิดค่าปรับในระบบ เนื่องจาก
ระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้างล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้อีก  

 ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้า ให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลงข้อมูลในระบบ 
e-GP  

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1. จัดท ารางานขอจ้างที่ปรึกษา ผา่นหัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสดุ เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจ โดยรายงานขอจ้าง ต้องมี
รายละเอียดดังนี ้

21) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจา้งที่ปรึกษา 
22) ขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษา 
23) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจา้ง 
24) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 

25) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดังกลา่ว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณวา่
จะจ้างในคร้ังนั้น 

26) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจา้งที่ปรึกษา 
27) วิธีจ้างทีป่รึกษาและเหตุผลที่ต้องจ้างทีป่รึกษาโดยวิธีนัน้ 
28) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
29) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการก าหนด

ขอบเขตงาน/ราคากลาง 
30) ข้อเสนออ่ืน ๆ 

2. รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) 
3. จัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติตามแบบของส านักงาน ปปช.ก าหนด 
4. จัดท าใบ PO-R01 ในระบบ ERP พร้อมได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
5. เมื่อผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอจ้างแล้ว ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้าน
คุณภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ าหนัก ทั้ง 6 เกณฑ์ ตามความในมาตรา 76 ดังนี้ 

- ผลงานและประสบการณ์ของท่ีปรึกษา 

- วิธีการบริหารและปฏิบัติงาน 

- จ านวนบุคลากรท่ีร่วมงาน 

- ประเภทของท่ีปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

- ข้อเสนอด้านการเงิน 

- เกณฑ์อื่นตามก าหนดในกฎกระทรวง 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
 เมื่อผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างทีป่รึกษาแล้วใหค้ณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาจัดท า

หนังสือเชิญชวนที่ปรึกษา ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยเชิญชวนทีป่รึกษารายใด
รายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนัน้ 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่
เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชนต์่อ อ.ส.ค.มากที่สุด  

 คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอ้มด้วยเอกสารที่ได้รับไวท้ั้งหมดต่อ
ผู้มีอ านาจ ผ่านหัวหน้าเจา้หน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการพิจารณา
ดังกล่าว อย่างน้อยรายละเอียดต้องประกอบด้วย 

 รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา 
 รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุก

ราย พร้อมเหตุผลสนับสนนุในการพิจารณา 
 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศผลผู้

ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่เปิดเผย และแจ้งให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีจัดท าใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง ภายใน 5 วัน ท าการ การจัดท าสัญญา/ใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

 คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
 หากส่งเร่ืองให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจรับพัสดุให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกิดค่าปรับในระบบ เนื่องจาก
ระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้างล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้อีก  

 ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้า ให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลงข้อมูลในระบบ 
e-GP  

 
 
 

 

- อ านาจในการสั่งจ้างทีป่รึกษา ผู้อ านวยการ (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) อ านาจไม่เกิน 100,000,000 บาท 
- ในกรณีต้องมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา 

และที่ปรึกษาจะต้องวางหนงัสอืค้ าประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใน
ประเทศมาค้ าประกันเงินทีไ่ดรบัล่วงหน้าไปนั้น 

- กรณีจ้างหน่วยงานของรัฐ ใหจ้่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไดไ้ม่เกนิร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามสัญญา 
และไม่ต้องมีหลักประกันเงินลว่งหน้าที่รับไปกไ็ด้ 

- การคืนหนังสือค้ าประกัน (หลกัประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) ให้คืนให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อได้หัก
เงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้
ก าหนดไว้เป็นเงื่อนไขในสัญญาด้วย 
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 

  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด าเนนิการได้ 4 วิธี 
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ใช้กับงานที่มีลักษณะไม่ซบัซ้อน 
2. วิธีคัดเลือก 

ใช้กับงานที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก หรือใช้กับวิธีประกาศเชิญชวนแล้วไมไ่ด้ผล 
หรือ กรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิด ซึ่ง อ.ส.ค.ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะก าหนดเบื้องต้น
ได้ โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการทีม่ีคุณสมบัติตรงตามเงือนไขที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้า
ยื่นข้อเสนอ 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 
ให้เลือกผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่
คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้พิจารณาเสนอแนะ 

4. วิธีประกวดแบบ 
เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด เพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มี
ลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณคา่ทางดา้นศิลปกรรม หรือ สถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่นที่
ก าหนดตามกฎหมาย 

 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

1. จัดท ารางานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ผ่านหัวหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจ โดยรายงาน
ขอจ้าง ต้องมีรายละเอียดดังนี ้

31) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 
32) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
33) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 
34) ราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

35) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดังกลา่ว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณวา่
จะจ้างในคร้ังนั้น 

36) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 
37) วิธีจ้างและเหตุผลที่ต้องจา้งออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธนีั้น 
38) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
39) แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธปีระกาศ   เชิญชวน

ทั่วไป คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
40) ข้อเสนออ่ืน ๆ 

2. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 
3. จัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติตามแบบของส านักงาน ปปช.ก าหนด 
4. จัดท าใบ PO-R01 ในระบบ ERP พร้อมได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
5. เมื่อผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอจ้างแล้ว ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายก าหนด 

แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้าง  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์การฯ บัญชีกลาง (e-GP) บนเว็บไซต์ของ อ.ส.ค.และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของ อ.ส.ค. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน ท าการ 

 การให้เอกสารจ้าง รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้อง จะให้ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้าง 
เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้าง ตัง้แต่วันเร่ิมต้นประกาศจนถึง
วันสุดทา้ยของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้าง 

 ให้ก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นวันท าการเพียงวนัเดียว นับถัดจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจา้ง 

 เจ้าหน้าที่พสัดุส่งเร่ืองให้คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน ด าเนนิการดงันี ้
 เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้ว ให้

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 
 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ แล้ว

คัดเลือกที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มี
คุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่อ.ส.ค.ก าหนดไว้ในเอกสาร
จ้างที่ปรึกษา 

 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ อ.ส.ค.ได้ก าหนดไว้ ให้
คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็น
ประโยชน์ต่อ อ.ส.ค.แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดล าดับ
คะแนน 

 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่คัดเลือกไว้ ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณที่คัดเลือกไว้ ซึ่งได้
คะแนนคุณภาพมากที่ สุดไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่ ก าหนด ให้
คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดล าดับถัดไป 

 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่านการคัดเลือกราย
เดียว ให้เสนอผู้มีอ านาจยกเลิก แต่หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการด าเนินการต่อไปโดยไม่
ต้องยกเลิก และต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้แล้วน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัตติ่อไป 

 กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอผู้มีอ านาจยกเลิก 
หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการจ้างโดยวิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจ
ไม่ได้ผลดี จะให้ด าเนินการจา้งโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 81(1) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 82(1) แล้วแต่กรณกี็ได้ เว้นแต่จะด าเนินการโดยวิธคีัดเลือก หรือวิธี
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เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน โดยให้เริ่มกระบวนการจา้งใหม่ ด้วยการจัดท ารายงานขอจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอ้มด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อผู้มีอ านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหนา้ที่พสัดุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว อย่างน้อยรายละเอียดต้องประกอบด้วย 

 รายละเอียดงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ วงเงนิที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
 รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ทีผ่่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนนุในการพิจารณา 
 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่
เปิดเผย และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี
จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง ภายใน 5 วัน ท าการ การ
จัดท าสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
 หากส่งเรื่องให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจรับพัสดุให้แผนก

จัดซื้อจัดจ้างโดยด่วน เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะ
เกิดค่าปรับในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้าง
ล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้อีก  

 ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้า ให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลงข้อมูลใน
ระบบ e-GP 

วิธีคัดเลือก 
1. จัดท ารางานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ผ่านหัวหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจ โดยรายงาน

ขอจ้าง ต้องมีรายละเอียดดังนี ้
41) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 
42) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
43) คุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอที่จะจ้าง 
44) ราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

45) วงเงินที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงินดงักล่าว ให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณวา่จะจา้งในคร้ังนั้น 

46) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 
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47) วิธีจ้างและเหตุผลที่ต้องจา้งออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธนีั้น 
48) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
49) แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสด ุ
50) ข้อเสนออ่ืน ๆ 

6. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 
7. จัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติตามแบบของส านักงาน ปปช.ก าหนด 
8. จัดท าใบ PO-R01 ในระบบ ERP พร้อมได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
9. เมื่อผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอจ้างแล้ว ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 คณะกรรมการจัดท าหนังสือเชิญชวนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
 ให้เชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ามายื่นข้อเสนอต่อ อ.ส.ค. ไม่น้อยกว่า 3 ราย 

เว้นแต่ มีผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่น
ข้อเสนอด้วย 

 เมื่อก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการ พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ยื่น
ข้อเสนอ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม 

 เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 

 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกที่
ปรึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอที่ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ อ.ส.ค. ก าหนดไว้ในเอกสารจ้าง 

 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แลว้มิได้ 

 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ 
อ.ส.ค.แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดล าดับคะแนน 

 ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ อ.ส.ค.ได้ก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการตัด
รายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ไม่เข้าท าสัญญา หรือข้อตกลงกับ อ.ส.ค. ในเวลาที่ก าหนด ให้
คณะกรรมการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดล าดับถัดไป 

 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้
เสนอผู้มีอ านาจยกเลิก แต่หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไป 
โดยไม่ต้องยกเลิกให้คณะกรรมการด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก และต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้นแล้วน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติต่อไป 

 กรณีที่ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอผู้มีอ านาจยกเลิก หาก
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะให้ด าเนินการจ้างโดยวิธี
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เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 82(1) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่จะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุ
อื่น โดยให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่ ด้วยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง ให้คณะกรรมการต่อรองราคา จากผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายนั้น หากการต่อรองราคาจากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ราคายังสูงกว่าวงเงินจะจ้าง ให้เชิญผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่ พร้อมกัน หากราคาที่ต่อรองยังสูงกว่าวงเงินจ้างให้
เสนอผู้มีอ านาจยกเลิก หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี 
จะให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 82(2) เว้นแต่จะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น โดยให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่ ด้วยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลงั 

 คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้มี
อ านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 
อย่างน้อยรายละเอียดต้องประกอบด้วย 

 รายละเอียดงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ วงเงนิที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
 รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ทีผ่่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนนุในการพิจารณา 
 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศผลผู้ชนะ

การเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่เปิดเผย และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุก
รายทราบผ่านทาง e-mail  

 จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีจัดท าใบสั่งซื้อสั่ง
จ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง ภายใน 5 วัน ท าการ การจัดท าสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

 คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
 หากส่งเร่ืองให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจรับพัสดุให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างโดย

ด่วน เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกิดค่าปรับในระบบ เนื่องจาก
ระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้างล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้อีก  

 ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้า ให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลงข้อมูลในระบบ e-GP  
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1. จัดท ารางานขอจ้าง ผา่นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ เพื่อน าเสนอผู้มอี านาจ โดยรายงานขอจ้าง ต้องมี
รายละเอียดดังนี ้

51) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 
52) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
53) คุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอที่จะจ้าง 
54) ราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
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55) วงเงินที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงินดงักล่าว ให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณวา่จะจา้งในคร้ังนั้น 

56) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 
57) วิธีจ้างและเหตุผลที่ต้องจา้งออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธนีั้น 
58) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
59) แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสด ุ
60) ข้อเสนออ่ืน ๆ 

2. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 
3. จัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติตามแบบของส านักงาน ปปช.ก าหนด 
4. จัดท าใบ PO-R01 ในระบบ ERP พร้อมได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
5. เมื่อผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอจ้างแล้ว ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 เมื่อผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานแล้วให้คณะกรรมการจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงาน จัดท าหนังสือเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดย
เชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนั้น 

 คณะกรรมการจ้างพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอและเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่
เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อ อ.ส.ค.มากที่สุด  

 คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
ผู้มีอ านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการพิจารณา
ดังกล่าว อย่างน้อยรายละเอียดต้องประกอบด้วย 

 รายละเอียดงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
 รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ วงเงนิที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ    ทุกราย 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนนุในการพิจารณา 
 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศผลผู้

ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่เปิดเผย และแจ้งให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีจัดท าใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง ภายใน 5 วัน ท าการ การจัดท าสัญญา/ใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

 คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
 หากส่งเร่ืองให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจรับพัสดุให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง

โดยด่วน เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกิดค่าปรับในระบบ 
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เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้างล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคา
ได้อีก  

 ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้า ให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลงข้อมูลในระบบ 
e-GP  

วิธีประกวดแบบ 
1. จัดท ารางานขอจ้าง ผา่นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุเพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจ โดยรายงานขอจ้าง ต้องมี

รายละเอียดดังนี ้
61) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 
62) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
63) คุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอที่จะจ้าง 
64) ราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

65) วงเงินที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงินดงักล่าว ให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณวา่จะจา้งในคร้ังนั้น 

66) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 
67) วิธีจ้างและเหตุผลที่ต้องจา้งออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธนีั้น 
68) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
69) แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสด ุ
70) ข้อเสนออ่ืน ๆ 

6. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 
7. จัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติตามแบบของส านักงาน ปปช.ก าหนด 
8. จัดท าใบ PO-R01 ในระบบ ERP พร้อมได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
9. เมื่อผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอจ้างแล้ว ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารจ้าง พร้อมประกาศเผยแพร่และเอกสารจ้าง ตามแบบที่คณะกรรมการ

ก าหนด ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง (e-GP) บนเว็บไซต์ของ อ.ส.ค.และปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ อ.ส.ค. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน ท าการ 

 การให้เอกสารจ้าง รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้องจะให้ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้าง 
เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึง
วันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้าง 

 ให้ก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นวันท าการเพียงวนัเดียว นับถัดจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจา้ง 

 เจ้าหน้าที่พสัดุส่งเร่ืองให้คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน ด าเนนิการดงันี ้
ขั้นตอนที่ 1 

 เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผูย้ืน่ข้อเสนอทุกรายแล้ว ให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผน่ 
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 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ แล้ว
คัดเลือกที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มี
คุณสมบัติและข้อเสนอแนวความคิดที่ได้คะแนนด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่
อ.ส.ค.ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างมากที่สุด และจัดล าดับไว้ 

 เสนอรายงานผลการพิจารณาให้ผู้มีอ านาจพิจารณา 
ขั้นตอนที่ 2 

 ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิด จะต้องพัฒนาแนวความคิดจากขั้นตอน ที่ 1 แล้ว
ให้เป็นแบบเพื่อการประกวดและจัดส่งให้ผู้มีอ านาจภายในเวลาที่ก าหนด 

 เมื่อถึงเวลาที่ก าหนดเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที่ 2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของทุกราย และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดล าดับ 

 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมด เสนอผู้มีอ านาจ เพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่
เปิดเผย และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจัดท าใบสั่งซื้อสั่ งจ้าง กรณี
จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง ภายใน 5 วัน ท าการ การ
จัดท าสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 คณะกรรมกรรตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
 หากส่งเรื่องให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลการตรวจรับพัสดุให้แผนก

จัดซื้อจัดจ้างโดยด่วน เพื่อจะได้ลงข้อมูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะ
เกิดค่าปรับในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้าง
ล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้อีก  

 ฝุายบัญชีและการเงิน ต้องส่งข้อมูลการจ่ายเงินผู้ค้า ให้แผนกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลงข้อมูลใน
ระบบ e-GP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อ านาจในการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ผู้อ านวยการ (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) อ านาจไม่เกิน 50,000,000 บาท 
- รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดผู้มีอ านาจและวงเงินในการสั่งจ้างแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อ

คณะกรรมการวินิจฉัย เพื่อขอความเห็นชอบ 
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ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการในแต่ละวิธี 
โดยประมาณ 
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การจัดท าสัญญา 
 

 การจัดท าสัญญาเป็นขั้นตอนต่อจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดท ารายงานเพื่อเสนอขอจัดซื้อจัด
จ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ และได้ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
จนได้ผู้ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อให้ท าสัญญากับหน่วยงานแล้ว มาตรา 66 ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามสัญญาไว้ 
ดังนี้ 
  (1) การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเม่ือ 
   1) ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้อุทธรณ์ (ภายใน 7 วันท าการ) หรือ 
   2) ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท า
การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ 
  (2) การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องรอระยะเวลาอุทธรณ์ 
   1) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
   2) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   3) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย (ไม่เกิน 100,000 บาท) (ข้อยกเว้นตามมาตรา 66 
วรรคสอง) 

  4) มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว (หนังสือด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว.
453) 

 โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. การตรวจสอบสัญญา 
      เมื่อ อ.ส.ค. ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะลงนามในสัญญา เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบกับสัญญา ตลอดจนรูปแบบของสัญญาให้ถูกต้อง ดังนี้ 
       1.1 รูปแบบของสัญญา อ.ส.ค.ต้องท าสัญญา ดังนี้ 
   1) ท าตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด 
   2) ถ้าจ าเป็นต้องมีความแตกต่างไปจาก 1) ต้องไม่ท าให้ อ.ส.ค.เสียเปรียบ 
   3) กรณีจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นมาใหม่ต้องส่งให้ส านักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบก่อน 
   4) การท าสัญญาตามแบบที่ส านักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบมาแล้วให้ท าได้ ดังนี้ 

(1) สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(2) สัญญาซื้อขาย 
(3) สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 
(4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแองค์การฯ คอมพิวเตอร์ 
(5) สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
(6) สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
(7) สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 
(8) สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
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(9) สัญญาแลกเปลี่ยน 
(10) สัญญาเช่ารถยนต์ 
(11) สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
(13) สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
(14) สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
(15) สัญญาจ้างท าของ 

รูปแบบสัญญาสามารถโหลดได้จาก www.gprocurement.go.th 
1.2 การท าข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง) 
     ถือ เป็นสัญญาอย่ างหนึ่ ง  ซึ่ งมีความส าคัญและรายละเอียดน้อยกว่าแบบสัญญาของ

คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยการท าข้อตกลงเป็นหนังสือไม่มีการวางหลักประกันเหมือนกับการท าสัญญา ซึ่งการท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ ที่จะอนุมัติให้ท าได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
ดังนี้ 

1) การจัดซื้อจัดจ้าง 
- โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56(1) (ค) – จ าเป็นเร่งด่วน 
- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) – วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ง) – ฉุกเฉิน 
- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) – เป็นพัสดุขายทอดตลาด 
- การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70(3) (ข) 

2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
3) กรณีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 5 วัน ท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท า

ข้อตกลงเป็นหนังสือ 
4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

5.1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การ
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอ่ืนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้การ
จัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือได้
โดยไม่ต้องท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

5.2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การ
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอ่ืนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 
2) ในการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้ อาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้ 

  (1) การจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศที่ผู้ขายก าหนดให้ต้องท าตามเงื่อนไขของผู้ขาย และเป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่เป็นการทั่วกับผู้ซื้อรายอื่น 

  (2) การเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้เช่าเป็นส าคัญ และ
เป็นเงื่อนไขที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้เช่ารายอื่น โดยผู้เช่าไม่มีอ านาจต่อรอง ซึ่งไม่อาจใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกได้ 
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5.3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การ
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอ่ืนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 
3) ให้การจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้ อาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้ 

            (1) วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1)  
(ข) คุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ ซับซ้อน ต้องใช้ฝีมือเฉพาะ มีความ 
     ช านาญพิเศษ มีทักษะสูง มีจ านวนจ ากัด 
(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ 
(ช) จ าเป็นต้องถอดตรวจก่อน เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย 

  (2) วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)  
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการรายเดียว 
(จ) เก่ียวพันกับพัสดุที่ซื้อไว้ก่อนแล้ว 

    (3) กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 
ข้อ  2 (5) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตขององค์การฯ วิชาการเกษตร 

1.3 การท าสัญญาโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 96 
วรรคสอง และกฎกระทรวง) 
   1) ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (ตามกฎกระทรวง) แต่ต้องมี
หลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น (มาตรา 96 วรรคสอง) 
   2) กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และอาจไม่ด าเนินการ 
ตามปกติได้ทัน (ข้อ 79 วรรคสอง) 

 3) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว.
119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ฯ (ตาราง 1)  
  2. แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างเข้ามาท าสัญญา เมื่อจะต้องเตรียมจัดท าสัญญา ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอ
ราคารายที่ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อให้เข้ามาท าสัญญาภายในก าหนดวันยื่นราคา พร้อมก าหนดวันนัดหมายให้มา
ลงนามในสัญญา และแจ้งให้น าหนังสือค้ าประกันสัญญาและเอกสารประกอบการจัดท าสัญญา มาส่งมอบเพื่อตรวจสอบ
ก่อนลงนามในสัญญา 
  กรณีผู้เสนอราคาไม่มาท าสัญญาตามก าหนดวันนัดหมาย ให้ท าหนังสือเร่งเตือนและก าหนดวันนัดหมาย
ให้มาท าสัญญาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งแจ้งสงวนสิทธิริบหลักประกันการเสนอราคา (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขประกวดราคาและ
ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน ตามมาตรา 109 (1) หากไม่มาท าสัญญาตามก าหนดวันนัดหมายที่เร่งเตือน 
  3. ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเตรียมหลักประกันเพื่อท าสัญญา โดยผู้ขายหรือผู้รับจ้างยื่นหลักประกันสัญญา
และลงนามในสัญญา 
  ในการท าสัญญาโดยปกติแล้ว จะต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ซึ่งตามแบบ
สัญญาได้มีเงื่อนไขก าหนดให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องน าหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามระเบียบข้อ 168 มามอบให้แก่  
ผู้ซื้อหรือผู้รับจ้างในขณะท าสัญญา ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเลือกใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  
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มักจะมีปัญหาในการปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือค้ าประกันของธนาคาร เช่น หนังสือค้ าประกันมิได้ลงวันที่ หรือลงวันที่
ย้อนหลัง เป็นต้น ในการท าสัญญาจึงควรพิมพ์ร่างสัญญาให้สมบูรณ์ พร้อมกับก าหนดวันท าสัญญา นัดหมายกับผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างล่วงหน้าว่าจะมีการท าสัญญาวันใด และจะมีเลขที่สัญญาเป็นเลขที่เท่าใด เพื่อให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้น า ร่าง
สัญญาไปออกหนังสือค้ าประกันของธนาคาร และธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันย่อมจะสามารถกรอกข้อความในหนังสือ
ค้ าประกันได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน   

3. การเตรียมเอกสารกรณีท าเป็นสัญญา  
1) สัญญาที่ได้จัดพิมพ์เรียบร้อย พร้อมเอกสารผนวกทั้งหมด ตามเงื่อนไขสัญญา 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 1 เดือน) ของคู่สัญญา 

และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคัญของ
นิติบุคคล 

3) หนังสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ลงนามในสัญญาฝุายผู้ขายหรือผู้
รับจ้างเป็นผู้มอบอ านาจ 

4)  
5) หลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใด ตามระเบียบข้อ 167 ดังนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง เว้นแต่การ

จัดซื้อจัดจ้างที่ผู้อ านวยการเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ จะก าหนดอัตราสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้  
4. การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เป็นอ านาจของบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) คู่สัญญาฝุายผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้าง เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
(2) คู่สัญญาฝุายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจกระท านิติกรรมแทนนิติบุคคล 

(กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ) 
5. การเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา 98 ให้ประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใน 

(1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง 
(2) เว็บไซต์ของ อ.ส.ค.  
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การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัด ุ
 

หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ 
 การซื้อการจ้าง ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามมาตรา 56(2)(ข) กรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่

คาดหมายไว้ก่อนใช้ ให้ถือ “รายงานขอความเห็นชอบ” เป็น “หลักฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม 
 การซื้อการจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท (ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง) แต่งตั้งให้ บุคคลหนึ่ง

บุคคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ” ก็ได้ 
 
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

กรณีงานซื้อหรืองานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 175 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง การ

ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
ก่อน 

(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ
นั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ กรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับ
ตามหลักวิชาการสถิติ 

(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
(4) เมื่อตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ

ถูกต้อง ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท า
ใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อด าเนินการเบิกจ่าย ต่อไป และรายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง ให้รายงานผู้อ านวยการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทราบและสั่งการ 

(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้อง แต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน แต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่
ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานผู้อ านวยการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อแจ้ง
ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 วัน ท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะ
ปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น  

(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ
ให้รีบรายงานผู้อ านวยการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 วัน ท าการ นับถัดจาก
วันที่ตรวจพบ 

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอผู้อ านวยการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ ถ้าผู้อ านวยการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่
กรณี 
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กรณีงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดย
ตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานให้ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณา
สั่งการต่อไป 

(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้าง นั้น ๆ ตามเวลาที่
เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

(4) นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการ
ละเอียดในสัญญาหรือข้อตกลง มีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง 
ให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วัน ท าการ นับจากวันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา
หรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ท า
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างนอ้ย 
2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อท าการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงิน และรายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงาน
ผู้อ านวยการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 
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(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับงาน โดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้อ านวยการสั่งการให้ตรวจรับงานนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม 
(6) 

 
ผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 178 มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและ
ให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที 

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดแย้งกัน หรือเป็น
ที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดใน
สัญญา แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย 
ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
โดยเร็ว 

(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงาน อย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการ เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่
ใช้ด้วย 
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(4) ในวันก าหนดเร่ิมงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงาน
ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่
เป็นงานจ้างก่อสร้าง ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนั้น ๆ 

กรณีงานจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 179 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น

ไปโดยเร็วที่สุด 
(4) เมื่อตรวจถูกต้อง และครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้างที่ปรึกษา

ไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง แล้วมอบ
แก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยส่งชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา 
1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน และ
รายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตาม
สัญญา แล้วให้รายงานผู้อ านวยการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการ 
แล้วแต่กรณี 

(5) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็นแย้งไว้ แล้ว
ให้เสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้อ านวยการสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงด าเนินการ
ตาม (4) 

กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 180 คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุมีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(2) ตรวจรับงาน ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการน าผลงานมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว

ที่สุด 
(4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของ อ.ส.ค. อันเนื่องมาจากไม่ได้

ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้
บริการด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(5) เมื่อตรวจถูกต้อง และครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้างไว้และถือ
ว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการน าผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยส่งชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา 1 
ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน และ
รายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตาม
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สัญญา หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้ หรือให้
รายงานผู้อ านวยการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็นแย้งไว้ แล้ว
ให้เสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้อ านวยการสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงด าเนินการ
ตาม (5) 

 
 

การก าหนดอัตราค่าปรบัในสัญญา 
 

  การซื้อ/จ้าง ไม่ต้องการผลส าเร็จพร้อมกัน ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 
0.01 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 

  การจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมด พร้อมกัน ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจ านวนเงิน
ตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01- 0.10 ของราคางานจ้างนั้น (ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท) 

  งานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการจราจร ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคา
งานจ้างนั้น 
 
 
 

การคืนหลักประกัน 
 

 หลักประกันการเสนอราคา ต้องคืนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้มีอ านาจได้พิจารณา 
รายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการซื้อการจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่
เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

 หลักประกันสัญญา ให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน  
นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

 การคืนหลักประกัน หนังสือค้ าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ าประกันให้แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ผู้ค้ าประกันทราบด้วย 

 ส าหรับหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ า 
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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การงด ลดค่าปรับ หรอืการขยายเวลาการท าสัญญา 
 

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ ที่จะพิจารณาได้ ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

• เหตุเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่องของ อ.ส.ค. 

• เหตุสุดวิสัย 

• เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

• เหตุอื่นตามที่ก าหนดให้กฎกระทรวง 
ก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้  เว้นแต่กรณี เกิด
จากความผิด เกิดจากความบกพร่องของ อ.ส.ค. ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ อ.ส.ค.ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 

การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
 

ห้ามก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะ
ได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

กรณีปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของ อ.ส.ค.กระท าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตาม
ความในมาตรา 109  ให้ผู้อ านวยการพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที่ อ.ส.ค.อนุญาตให้รับช่วงงานได้ 
หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการ ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยัง
ปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

ม.109 ในกรณีปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ อ.ส.ค.กระท าการดังต่อไปนี้ โดยไมม่ีเหตุ
อันควร ให้ถือว่ากระท าการอันมีลักษณะเป็นการทิง้งาน 

 
 

• เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับ อ.ส.ค.
ภายในเวลาที่ก าหนด 

• คู่สัญญาของ อ.ส.ค.หรือผู้รับจ้างช่วงที่ อ.ส.ค.อนุญาต ให้รับชว่งงานได้ ไม่ปฏิบตัิตามสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือนัน้ 

• เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ อ.ส.ค.กระท าการอันมีลักษณะเปน็การขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระท าการโดยไม่
สุจริต 

• เมื่อปรากฏว่าผลการปฏบิัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจา้งออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อ.ส.ค.อย่าง
ร้ายแรง 

• เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏบิัติตามมาตรา 88 
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• การกระท าอื่นๆ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง     
 

ม. 110   ผู้ที่สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม ม.109 อาจร้องขอ ให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
สามารถกระท าได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง  
2. มีการช าระภาษโีดยถูกต้องตามกฎหมาย และ  
3. ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 

บทก าหนดโทษ 
 

  มาตรา 120 
  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความความในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง 
  มาตรา 121 
  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัย ตามมาตรา 31 หรือค าสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณี พิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาให้ด าเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป 
 

 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
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บทเฉพาะกาล 
 

กรณีวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างเกินกว่า 500,000 บาท ตามกฎกระทรวงก าหนด จะต้องด าเนนิการ 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนก่อน หากไม่ไดผ้ลดีจงึด าเนนิการโดยวธิีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจงต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


