
 
 

 
 
 
 
 

 

การจัดซื้อ วงเงินเกิน 500,000  บาท ว 89 
โดยวิธีคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการจัดซื้อจดัจา้ง วงเงินเกิน 500,000  บาท ว 89 โดยวิธีคัดเลอืก 
 

1. จัดท ำแผนและประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ม.11) หรือ ว 89  1 วันท ำกำร  
2. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตงำน/รำยละเอียดคุณลักษณะ/และคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง                                

(ม.4 , ม.61)   
3. ร่ำงขอบเขตงำน/คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ/แบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง และบันทึกขอควำมเห็นชอบ

รำคำกลำง ว 206 ลว.1 พ.ค.62     
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีคัดเลือก ตำม ว 89 ข้อ 22/ ว 89     
5. จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง/ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรซื้อ/จ้ำงโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมกำรตรวจรับ 

พัสดุ ข้อ 22    
6. จัดท ำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขรำยละเอียดคุณลักษณะที่ก ำหนด          

ไมน่้อยกว่ำ 3 รำย ให้เข้ำยื่นข้อเสนอโดยก ำหนดวัน/เวลำ รับซอง ข้อเสนอ ข้อ 74/ว 89                  7. 
ด ำเนินกำรรับซองข้อเสนอ และด ำเนินกำรเปิดซองข้อเสนอ พิจำรณำผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ข้อ 74 /ว 89                                    
8. รำยงำนผลกำรคัดเลือก เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่เพื่อพิจำรณำเห็นชอบผลกำร
คัดเลือกและอนุมัติรับรำคำ  ข้อ 74/ ว 89    

9. ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำฯ  และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้เสนอทุกรำยทรำบและประกำศผลกำร
พิจำรณำบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ระบบ  e-GP และปิดประกำศอย่ำงเปิดเผย  ข้อ 77    

10. ท ำสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง  7  วันท ำกำร(เลขที่สัญญำ/บันทึกข้อตกลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนด ำเนินกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
(กรณีซื้อผู้ประกอบกำร SMEs) 

 
จัดท ำ “แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” 

ประกำศในระบบ e-GP และเว็ปไซต์หน่วยงำน และปิดประกำศโดยเปิดเผย 
 

จัดท ำขอบเขตของงำน 

       
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 
คณะกรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อสินค้า/บริการ และรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs 

ที่ได้ขึ้นบัญชีได้ที่ www.thaismegp.com ของ สสว. 
 

มีผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยจัดซื้อ 

ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
      

เชิญผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดเข้าเสนอราคา 

 
   

ผู้ประกอบกำร SMEs 
ยื่นซองข้อเสนอรำคำตำมวัน เวลำที่ก ำหนด 

 
คณะกรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ 

แต่ละราย และจัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหรือได้รับการคัดเลือก 
 
 
ท าสัญญา 
 
 
     
 

จัดท ำรำคำกลำง 

ไม่มีผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด 
หรอืมีแต่ไม่ถึง 3 ราย แต่มี SMEs ของ 

จังหวัดอ่ืน รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 ราย 

เชิญผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดก่อน 
(ถ้ามี) แล้วเชิญ SMEs ของจังหวัดอ่ืนๆ 

รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ราย เข้ามาเสนอราคา 

ผู้ขายจัดท าแผนการ   
ใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ (ผนวก 
2) เสนอผู้ซื้อภายใน 30 
วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 

การตรวจรับ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบเป็น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดย

ตรวจสอบจาก 
www.mit.fti.or.th หรือ

ฉลากผลิตภัณฑ์ 

ส่งมอบพัสดุและการรายงานผล 
ให้กรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
ผู้จัดท ารายงานผลการใช้ 
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
(ภาคผนวก 4 ) เสนอผู้ซื้อทราบ
พร้อมกับรายงานผลการตรวจ
รับพัสดุ 

http://www.mit.fti.or.th/


 

 
           บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร  

ที ่  วันที ่        
เรื่อง
งง   

ขออนมุัตแิตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะพัสดขุองงานซือ้.............. 
 เรียน  

 

 ด้วยโครงการ/ส านักงาน............................................. ...................................... จะด าเนินการซ้ือ
......................................................................................... จ านวน.............รายการ วงเงินงบประมาณ
..................................บาท ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกล่าว เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ เพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินการซื้อตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ประกอบด้วย 
 1. ......................................... ต าแหน่ง............................ ประธานกรรมการ 
 2. ......................................... ต าแหน่ง............................ กรรมการ 
 3. ......................................... ต าแหน่ง............................ กรรมการ 
 โดยให้มีหน้าที่  
 (1) จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 (2) จัดท าราคากลางของพัสดุตามนัยมาตรา 4 ค านิยามราคากลาง แห่ งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

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

................................................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
   

ค ำสั่ง โรงเรียน.................... 
ที่                /๒๕๖..... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และก ำหนดรำคำกลำง  
ครุภัณฑ์............................................. จ ำนวน  ........................รำยกำร/ชุด 

-------------------------------------------------------------------- 
ด้วย โรงเรียน............................................ ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ประเภทงบลงทุน  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ……………………………….. จ ำนวน………………..รำยกำร ดังนี้ 
๑. ...........................................................จ ำนวน .................... รำยกำร/ชุด วงเงนิงบประมำณ ....................... บำท   
๒. ....................................................... จ ำนวน   ..................  รำยกำร/ชุด วงเงนิงบประมำณ ......................  บำท   
๓. ...........................................................จ ำนวน ...................  รำยกำร/ชุด วงเงนิงบประมำณ ....................... บำท 
รวมวงเงินงบประมำณ ......................................บำท (...............................................)    

เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 
๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรำยชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน (TOR) และก ำหนดรำคำกลำง ครุภัณฑ์ .........................................จ ำนวน ..............................
รำยกำร/ชุด คณะกรรมกำรประกอบด้วย 

 ๑. ..............................................  ต ำแหน่ง...............  ประธำนกรรมกำร 

 ๒. .............................................   ต ำแหน่ง...............  กรรมกำร 

 ๓. ..............................................  ต ำแหน่ง...............  กรรมกำร  

ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (Term of Reference : TOR) และ
ก ำหนดรำคำกลำง ให้แล้วเสร็จภำยใน ....................วันท ำกำร นับจำกวันที่ได้รับค ำสั่ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   
                                          สั่ง ณ วันที่.............เดือน ....................พ.ศ.................  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ขอบเขตของงำนและคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุกำรจัดซื้อ 

--------------------------- 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

ชื่อโครงกำร ……………………………………………………………………………………………………… 
เงินงบประมำณโครงกำร ............................ บำท (..............................................................) 
รำคำกลำง ..........................................................................................  
แหล่งที่มำของรำคำกลำง : กำรสืบรำคำจำกท้องตลำด /จำกเว็บไซต์ 
รำยกำรที่จะจัดซื้อ จ ำนวน ..............รำยกำร ดังนี้ 1…. 2… 
แหล่งงบประมำณ : งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256.... แผนงำน.......................... 

ผลผลิต............................................. กิจกรรม.................................................... 
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ* 

2.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
2.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

2.7 เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุดังกล่ำว 
2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสำรสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ ผู้

ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
2.9 ……………………………………………………….* 

*ก ำหนดเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 
3. คุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดวัสดุที่จะด าเนินการจดัซื้อในครั้งนี้ 
 1……………………. 
 2………………….. 
ข้อก าหนดเพิ่มเติม 

1. พัสดุตำมข้อ .................... ต้องส่งมอบพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยให้หน่วยงำนก่อนเป็นอันดับแรก 
โดยบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อต้องระบุว่ำ ผลิตโดยบุคลธรรมดำหรือนิติบุคคลภำยในประเทศ ในกรณีพัสดุไม่มี
บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อให้แสดงหลักฐำนกำรรับรองว่ำมีกำรผลิตในประเทศไทย 

2. ในกรณีร้ำนค้ำ/ห้ำง/บริษัท ไม่สำมำรถจัดหำพัสดุที่ผลิตภำยในประเทศไทยให้กับหน่วยงำนได้ตำม 
ข้อ 1  เนื่องจำกร้ำนค้ำ/ห้ำง/บริษัท ไม่ได้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำยี่ห้อที่ผลิตภำยในประเทศหรือพัสดุตังกล่ำวไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรและร้ำนค้ำไม่สำมำรถจัดหำให้หน่วยงำนได้ หรือพัสดุไม่สำมำรถหำหลักฐำนเพื่อแสดง
กำรรับรองว่ำมีกำรผลิตภำยในประเทศไทยได้ ร้ำนค้ำ/ห้ำง/บริษัทสำมำรถจัดหำพัสดุที่ไม่ได้ผลิต
ภำยในประเทศส่งมอบแก่หน่วยงำนตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ ข้อ 1 ได้ โดยให้ 



ร้ำนคำ้/ห้ำง/บริษัท จัดท ำใบเสนอรำคำพร้อมระบุยี่ห้อของพัสดุมำให้หัวหน้ำหน่วยของรัฐพิจำรณำให้ควำม 
เห็นขอบตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) .๔๐๕.๒/3 ๘๔ กรณีจ ำเป็นจะต้องมีกำรใช้พัสดุ 
ที่ผลิตหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศซึ่งเป็นกำรจัดหำครั้งหนึ่งไม่เกินสองล้ำนบำทหรือรำคำพัสดุที่น ำเข้ำจำก 
ต่ำงประเทศมีรำคำต่อหน่วยไม่เกินสองล้ำนบำท ก่อนจัดท ำใบสั่งซื้อหรือสัญญำซื้อขำย 

3. ในกรณีส่งเสริมสินค้ำผู้ประกอบกำร SMEs ให้แนบส ำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงละขนำดย่อม (SMES) 
4. การเสนอราคา และก าหนดส่งมอบ 

4.1 รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ …........... วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดย
ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 

4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอยี่ห้อ และประเทศผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ครบถ้วน 
4.3 ก ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน …......…… วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำหรือใบสั่งซื้อ 
4.4 สถำนที่ส่งมอบ............................................................ 

5. อัตรำค่ำปรับ 
ค่ำปรับ ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.20 ต่อวัน ของรำคำพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 

6. กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 
ระยะเวลำกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดย

ผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุด
บกพร่อง 
7. กำรตรวจรับ 

7.1 กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ ผู้ขำยจะต้องแสดงเอกสำรหลักฐำนได้รับกำรรับรองและออก
เครื่องหมำยสินค้ำที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : Mit ) จำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ 

7.2 ตรวจสอบข้อมูลที่ปรำกฏบนฉลำกสินค้ำที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ หรือเอกสำรหลักฐำนอื่นที่เชื่อได้
ว่ำเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ 
๘. เกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอ 

ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้เกณฑ์รำคำ 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ก ำหนดรำยละเอียดพัสดุ 
       (......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ บก.06 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ชื่อโครงกำร.................................................................................................................................  
2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร.................................................................................................... ...... 
3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร...............................................................บำท 
4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่.....................(เว้นไว้ไม่ต้องใส่วันที่) 
 เป็นเงิน ............................................................... .บำท 
 รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี)................................................บำท 
5. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 
 5.1 ..........(ชื่อบริษัท)........................... 
 5.2 ..................................................... 
 5.3 ………………………………………………… 
6. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน 
 6.1 ................................................................ 
 6.2 ................................................................ 
 6.3 ................................................................... 
 



 
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที ่  วันที ่        

เรื่อง
งง   

ขอควำมเห็นชอบรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ /ร่ำงขอบเขตของงำน 
   

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............. 
 

 ตำมค ำสั่งโรงเรียน........ ที่.......................ลงวันที่........................... แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะพัสดุที่จะซื้อ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
พัสดุที่จะซื้อรำยกำร.......................................................................................... เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมี
รำยละเอียดเป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่กรมก ำหนดแล้ว  รำยละเอียด
ตำมท่ีแนบ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 

 
  (ลงชื่อ)..........................................ประธำนกรรมกำร 
  (................................................) 
 
  (ลงชื่อ)...........................................กรรมกำร 
  (................................................) 
 
  (ลงชื่อ)...........................................กรรมกำร 
  (................................................) 

 
 

หมายเหตุ 
กำรรำยงำนขอควำมเห็นชอบเจ้ำหน้ำที่อำจจะท ำรำยงำนเสนอไปพร้อมกับรำยงำนขอซื้อหรือจ้ำงในครำว
เดียวกันเลย ก็ได้ 
 
 
 
 
 
 



(บันทึกนี้ใช้ในกรณีที่มีพัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ แต่โรงเรียนจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ) 
 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  

ที ่  วันที ่        

เรื่อง
งง   

ขออนุมัติใช้รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่น ำเข้ำหรือผลิตจำกต่ำงประเทศ 
ก ำหนดรำคำกลำง 
 

เรียน  ผู้อ ำนำยกำรโรงเรียน...................................  
 

ตำมท่ีโรงเรียน..................................... มีควำมประสงค์จะซื้อ .........................................
จ ำนวน ................... รำยกำร และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 และตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทำง
ทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจะต้องก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะให้ใช้พัสดุที่ผลิต
ภำยในประเทศ นั้น 

เหตุผลกรณีที่ต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ (แล้วแต่กรณี) 
เนื่องจำกกำรจัดซื้อ. …………………………………….. ในครั้งนี้ โรงเรียน........มีควำมจ ำเป็นจะต้อง

มีกำรใช้พัสดุที่ผลิตหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งมีรำคำต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้ำนบำท จึงขออนุมัติก่อนก ำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ทั้งนี้ เป็นอ ำนำจของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัย
ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 
กุมภำพันธ์ 2564 ข้อ 2.1.2 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี้ เป็นอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................. 
ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2540 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………ประธำนกรรมกำร 

(..............................................) 
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมกำร 

(..............................................) 
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมกำร 

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

อนุมัติ 
(ลงชื่อ)............................................ 

(...........................................) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................... 

 



ตัวอย่างรายงานขอซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
 

 
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  
ที่  วันที่        
เร่ือง   รำยงำนขอซื้อโดยวิธีคัดเลือก 

 ............................................................................................................................. ....................................      
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................................  

 ด้วยโรงเรียน..............................................................................มีควำมประสงค์จะซื้อ
................................................................. โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือ 
                 ................................................................................................................................................. 

 2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือ 

  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 

 3. ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือ  เป็นเงิน ...........................บำท (..................................)  

  ที่มำของรำคำกลำง เช่น โดยกำรสืบรำคำจำกผู้ประกอบกำรโดยตรง จ ำนวน 3 รำย ตำมนัย
มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

 4. วงเงินที่จะซ้ือ .............................บำท (........................................................) 

 5 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ก ำหนดส่งมอบงำนภำยใน ............ วัน นับถัดจำกวันลงนำม 
ในสัญญำ 

 6. วิธีที่จะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลท่ีจะต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
   ด ำเนินกำรด้วยวิธีคัดเลือก ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 มำตรำ 56 (1) (ซ) กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 

 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
   กำรพิจำรณำคัดเลือกขอ้เสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ 

               8. ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 
                   ก ำหนดระยะเวลำในกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน .......วัน/ วันท ำกำร นับ
ถัดจำกวันยื่นข้อเสนอ 

 

 

 

 



 9. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
  เห็นควรให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  9.1 คณะกรรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก  
     1) ..........................................................ประธำนกรรมกำร  
     2) ...................................... ....................กรรมกำร 
     3) ..........................................................กรรมกำร  
  9.2 คณะกรรรมกำรตรวจรับพัสดุ  
     1) ..........................................................ประธำนกรรมกำร  
     2) ................................... .......................กรรมกำร 
     3) ..........................................................กรรมกำร  
 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบขอได้โปรด 
 1. อนุมัติให้ด ำเนินกำร ตำมรำยละเอียดในรำยงำนขอซ้ือดังกล่ำวข้ำงต้น 
 2. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
 

(.........................................................) 
เจ้ำหน้ำที่ 

 
ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
......................................................................................................................................................................  
 ลงชื่อ ………………………………………..… หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
          (……………………………………..) 
                     วันที่............................... 
ค าสั่ง 
 -เห็นชอบ 
 -ลงนามแล้ว 
 
 ลงชื่อ …………………………….…………………. 
         (………….……………………………….. ) 
        ผู้อ ำนวยกำร.................... 
         วันที่............................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่ำงค ำสั่ง 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียน................................. 
ที ่........../................. 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ                                                            
ส ำหรับกำรซื้อ…………………………………………………………………... 

โดยวิธีคัดเลือก 
----------------------------- 

 

                    ด้วย โรงเรียน............................. มีความประสงค์จะ ซื้อ................................................................... 
โดยวิธีคัดเลือก  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ส าหรับการซื้อ........................................................... โดยวิธคีัดเลือก 
         คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
         ๑. ..................................................... ประธานกรรมการฯ   
         ๒. .................................................... กรรมการ 
         ๓. ..................................................... กรรมการ 
      อ านาจและหน้าที่ 
                ๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญ
ชวน 
                ๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน 
                ๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  การก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 
     ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน …… วัน นับถัดจากวันเสนอราคา 
       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
      ๑. .................................................... ประธานกรรมการฯ 
      ๒. ................................................... กรรมการ 
      ๓. .................................................. กรรมการ 
  อ านาจและหน้าที่ 
             ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
  
                                                                   สั่ง ณ วันที่  .............เดือน................ พ.ศ. ................... 

  

 
 

 

 
 
 
 



                                                   (ตัวอย่าง) 
                                           เอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
                                                เลขที่  ………………….. 

การจัดซื้อ…………………..................……………… 
----------------------------------------- 

 
 กรม/จังหวัด/ส ำนักงำน................. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “กรม/จังหวัด/ส ำนักงำน” มีควำมประสงค์จะ
ซื้อ.................................... ………….......................................................................................................................
โดยวิธีคัดเลือก โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
1.1 ขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ 

 1.2 แบบใบเสนอรำคำ 
 1.3 แบบสัญญำซื้อขำย 
 1.4 แบบหนังสือค้ ำประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญำ 
 1.5 บทนิยำม 
  (1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสำร 
  (1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 
 1.7 ................อ่ืนๆ........................... 

 2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรม/จังหวัด/ส ำนักงำน 
บัญชีกลำง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  2.7 เป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุดังกล่ำว  
  2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม/จังหวัด/ส ำนักงำน 
ณ วันที่มีหนังสือเชิญชวนให้เข้ำยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ในกำร
ซ้ือครั้งนี้ 
  2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
  2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 



   กรณีข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำร
ก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำ
ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอ่ืนทุกรำย 
   ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 
  2.11 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ระบุในกรณีที่ใช้วิธีคัดเลือกตาม ว89) 
            2.12...........................(คุณสมบัติอ่ืน)..............................  

 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทยพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (3) ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำ
ร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 
 (4)  เอกสำรเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ระบุเอกสำรอ่ืนตำมที่หน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินกำรจัดซื้อเห็นสมควร
ก ำหนด)  เช่น 
  (5.1) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 
  (5.2) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 
  (5.3)  …………………………..ฯลฯ.............................................. 
 (6) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ 

 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจทั้งนี้หำก
ผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
  (2) แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ 4.4 
 (3)  เอกสำรเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ระบุเอกสำรอื่นตำมที่หน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเห็นสมควร
ก ำหนด)  เช่น 
  (3.1) ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
  (3.2)  ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand   
  (3.4)  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ตำมที่ก ำหนดในคุณลักษณะเฉพำะ ข้อ....... 
  (3.5) ............................ฯลฯ.......................................... 
 
 
 



 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรำคำตำมแบบท่ีก ำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำม
ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จ ำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดย
ไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลำยมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้ง
ประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำรวม หรือ
รำคำต่อหน่วย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่ำ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
 รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ..............วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภำยใน
ก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
  4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน…….. วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย หรือ  วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรม/จังหวัด/ส านักงานให้ส่งมอบพัสดุ  (ให้เลือกใช้ตามข้อเท็จจริง) 

  4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ…........ ………….. เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำหลักฐำนดังกล่ำวนี้ กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร 

   ส ำหรับแคตตำล็อกท่ีแนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้มี
อ ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มีควำมประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน ำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบภำยใน ...... วัน 
  4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่ำงของพัสดุที่เสนอ จ ำนวน ……….....................…… (หน่วย) และ/หรือ
รำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนก ำหนด โดยลงลำยมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อม
ประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับในเอกสำรด้วย พร้อมสรุปจ ำนวนเอกสำรที่จัดส่งหรือน ำมำแสดงตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ตำม
แบบในข้อ 1.6 (2) เพ่ือใช้ในกำรตรวจทดลองหรือประกอบกำรพิจำรณำ พร้อมกับกำรยื่นข้อเสนอ 
       ทั้งนี้ กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนจะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่ำงดังกล่ำว 
ตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
  4.6 ก่อนเสนอรำคำผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยกำรละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือกทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
  4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอในวันที่…………………………….... ระหว่ำงเวลำ………………..น. 
ถึง…………………น.  ณ...............................................................  
   เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 
  4.6 คณะกรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนคณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออก
จำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือกว่ำ ก่อนหรือในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมี
กำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมคณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำร
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม/จังหวัด/ส ำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่กรม/จังหวัด/
ส ำนักงำนจะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
กำรพิจำรณำของกรม/จังหวัด/ส ำนักงำน 
 
 



  4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
  (2) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอรำคำภำยในวนัเวลำที่ก ำหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
 4.8 หำกผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ จะต้องจัดท ำแผนกำรใช้พัสดุที่
ผลิตภำยในประเทศและแผนกำรใช้เหล็กท่ีผลิตภำยในประเทศ  

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 5.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนจะพิจำรณำตัดสนิโดยใช้
หลักเกณฑ.์.....(หลักเกณฑ์รำคำ/หลักเกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์อ่ืน).... 
 5.2 กำรพิจำรณำผูช้นะกำรยืน่ข้อเสนอ 
  (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผูช้นะกำรยืน่ข้อเสนอ กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนจะ
พิจำรณำจำก.....................................(รำคำรวม/รำคำต่อรำยกำร/รำคำต่อหน่วย) …….............................. 
  (ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์อ่ืนในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 
กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนจะพิจำรณำโดยให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 
   (1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ ...................... 
   (2) .........................................  ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ ...................... 
   (3) .........................................  ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ ...................... 
   (4) .........................................  ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ ....................... 
   (5) .........................................  ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ ...................... 
   โดยก ำหนดให้น้ ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 100 
 5.3 หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 แล้ว คณะกรรมกำรซื้อโดยวิธี
คัดเลือก จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอเอกสำรทำงเทคนิค
หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไข
ที่กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนก ำหนดไว้ในเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้น
ไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะ
กรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 
 5.4 กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อน
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อส่งหรือรับหนังสือเชิญชวนให้เข้ำ
ยื่นข้อเสนอของกรม/จังหวัด/ส ำนักงำน 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในบัญชียื่นซองข้อเสนอ 

  (3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือกที่
เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 
 5.5 ในกำรตัดสินกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือกหรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก
หรือกรม/จังหวัด/ส ำนักงำนมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนมีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำหรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 5.6 กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำ
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรือ



อำจจะยกเลิกกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือกโดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของกรม/จังหวัด/ส ำนักงำนเป็นเด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม/จังหวัด/ส ำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือกและ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำนไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้
ว่ำยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล
อ่ืนมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 

          ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรซ้ือโดยวิธีคัดเลือกได้ คณะกรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือกหรือกรม/จังหวัด/ส ำนักงำนจะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินงำนตำมเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก
ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำ
ของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น  ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกกรม/
จังหวัด/ส ำนักงำน 

 5.7 ก่อนลงนำมในสัญญำกรม/จังหวัด/ส ำนักงำนอำจประกำศยกเลิกกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำร เสนอรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 
 5.8 หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร SMEs ดังกล่ำว โดยจัด
เรียงล ำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนไม่
เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่เกิน 3 รำย 
  อนึ่ง กำรพิจำรณำผลตำมเงื่อนไขเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก จะพิจำรณำจำกเอกสำรส ำเนำ
ใบทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เท่ำนั้น 
 5.9 หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่มิได้
ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงำนของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย
ดังกล่ำว 

 6. การท าสัญญาซื้อขาย 
 ผู้ชนะกำรเสนอรำคำจะต้องท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ 1.3 หรือท ำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม/จังหวัด/ส ำนักงำนภำยใน...15....วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ....5...ของรำคำค่ำจ้ำง  ให้กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนยึดถือไว้
ในขณะท ำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้  
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้น
ช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำร  
  6.3 หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนดหรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
  6.4 หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ 
ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด  



  6.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร เสนอรำคำ 
(ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 

 7.  ค่าสิ่งของและการจ่ายเงิน 
  กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนจะจ่ำยค่ำสิ่งของซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืนๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตำมสัญญำซื้อขำยหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม/จังหวัด/ส ำนักงำน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

 8.  อัตราค่าปรับ 
 ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง 
ซื้อขำยเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.20 ของรำคำค่ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 

 9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือท ำ    
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้นภำยใน   
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ………… ปี.........เดือน นับถัดจำกวันที่ กรม/จังหวัด/ส ำนักงำน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้อง             
รีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 10.1 เงินค่ำพัสดุส ำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณ......................................../เงินกู้จำก
....................../เงินช่วยเหลือจำก..................................... 
  กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ ต่อเมื่อกรม/จังหวัด/ส ำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุจำก
....................... ........./เงินกู้จำก...................../เงินช่วยเหลือจำก..................................... แล้วเท่ำนั้น 
 10.2 เมื่อกรม/จังหวัด/ส ำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ขำยและได้ตกลงซื้อสิ่งของ     
ตำมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้นต้อง
น ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี  ดังนี้ 
  (1) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน 7 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ       
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่        
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
พำณิชยนำวี 
 10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรม/จังหวัด/ส ำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภำยในเวลำที่ก ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำก       
ผู้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 10.4 กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 



 10.5 ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของกรม/จังหวัด/ส ำนักงำน ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น     
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม 
 10.6 กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนอำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรม/จังหวัด/ส านักงานไม่ได้ 
                             (1) กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร         
แตไ่ม่เพียงพอที่จะท ำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                             (2)  มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม      
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 
                             (3) กำรท ำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กรม/จังหวัด/ส ำนักงำน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
                             (4) กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตำม    
ควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 

11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยต้องปฏิบัติตำม

หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนสำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่

ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร  
 ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ

หรือท ำสัญญำกับกรม/จังหวัด/ส ำนักงำนไว้ชั่วครำว 
 
 

……………….กรม/จังหวัด/ส ำนกังำน………….…… 
……………….(วัน เดือน ปี)………….…… 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนิยำม 
 

 ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่เข้ำเสนอรำคำหรือเข้ำยื่น
ข้อเสนอในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อหน่วยงำนของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกิจกำร
ของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้ำเสนอรำคำหรือเข้ำยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐนั้นในครำวเดียวกัน 
 กำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น ได้แก่ 
กำรที่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร 
หรือผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคลรำยหนึ่ง มีอ ำนำจหรือสำมำรถ
ใช้อ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบุคคลธรรมดำ หรือของนิติบุคคลอีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำย ที่เข้ำ
เสนอรำคำหรือเข้ำยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐนั้นในครำวเดียวกัน 
 (2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัด
ควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดอีก
รำยหนึ่งหรือหลำยรำย ที่เข้ำเสนอรำคำหรือเข้ำยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐนั้นในครำวเดียวกัน 
  ค ำว่ำ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 25 ในกิจกำรนั้นหรือ
ในอัตรำอ่ืนตำมที่ผู้รักษำกำรตำมระเบียบเห็นสมควรประกำศก ำหนดส ำหรับกิจกำรบำงประเภทหรือบำงขนำด 
 (3) มีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่ำง (1) และ (2) โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคลรำย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจ ำกัดหรือ
บริษัทมหำชนจ ำกัดอีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำย ที่เข้ำเสนอรำคำหรือเข้ำยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐนั้นใน
ครำวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
  กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรเป็นหุ้นส่วน หรือกำรเข้ำถือหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่ำเป็นกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรเป็นหุ้นส่วนหรือกำรถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่ำว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ ำนำจในกำรบริหำรที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด แล้วแต่กรณี และห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ำกัด หรือ
บริษทัมหำชนจ ำกัดท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ำเสนอรำคำหรือเข้ำยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐนั้นในครำวเดียวกัน ให้
ถือว่ำผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีควำมสัมพันธ์กันตำม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

 การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 กำรที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยหนึ่งหรือหลำยรำย กระท ำกำรอย่ำงใดๆ อันเป็นกำรขัดขวำง หรือเป็น
อุปสรรค หรือไม่เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐ ไม่ว่ำจะ
กระท ำโดยกำรสมยอมกัน หรือโดยกำรให้ ขอให้ หรือ รับว่ำจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก ำลังประทุษร้ำย หรือข่มขู่ ว่ำจะใช้ก ำลังประทุษร้ำย หรือแสดงเอกสำรอันเป็นเท็จ 
หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหำประโยชน์ในระหว่ำงผู้
ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่น ข้อเสนอรำยหนึ่งรำยใดเป็นผู้มีสิทธิท ำสัญญำกับหน่วยงำน
ของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดควำมได้เปรียบหน่วยงำนของรัฐโดยมิใช่
เป็นไปในทำงกำรประกอบธุรกิจปกติ 

 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

 1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  จ ำนวน................แผ่น  
 - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร จ ำนวน................แผ่น 
 - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
     ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน................แผ่น 
     มีผู้มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน................แผ่น 

  
     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
 - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   จ ำนวน................แผ่น    
 - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ   จ ำนวน................แผ่น  
 - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร จ ำนวน................แผ่น 
 - บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)   
     ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จ ำนวน................แผ่น 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           จ ำนวน................แผ่น 
 -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน................แผ่น 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน................แผ่น 

 2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น    จ ำนวน................แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
 - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน จ ำนวน................แผ่น 
  - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จ ำนวน................แผ่น 

  3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ   จ ำนวน................แผ่น  
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
    ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน................แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
     ส ำเนำหนังสือเดินทำง จ ำนวน................แผ่น 



 

     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จ ำนวน................แผ่น 
  - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร จ ำนวน................แผ่น 
  -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 
    ไม่มีผู้ควบคุม จ ำนวน................แผ่น 
    มีผู้ควบคุม จ ำนวน................แผ่น 

-  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
  - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จ ำนวน................แผ่น 
  - ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  จ ำนวน................แผ่น 
  -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  จ ำนวน................แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)  
      ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จ ำนวน................แผ่น 
    มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จ ำนวน................แผ่น 
  - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน................แผ่น 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน................แผ่น 

  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  .................................................................................................................................... ................... 

จ ำนวน …………….......แผ่น 
   .................................................................................... .................................................................. 

จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ............................................................................................................................. ........................... 
                จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมใบเสนอรำคำในกำรจัดซื้อจัดซื้อโดยวิธี
คัดเลือกครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
      ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 

 
 
 
 
 
 

 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ  
    จ ำนวน ………..…….......แผ่น 
 2. หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืน                
 ลงนำมในใบเสนอรำคำแทน    จ ำนวน …………….......แผ่น 
 3.  อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
     3.1........................................................................................................................... .................... 
                    จ ำนวน …………….......แผ่น 
     3.2........................................................................................................................... .................... 
                    จ ำนวน …………….......แผ่น 
     3.3................................................................................................................................... ............ 
                    จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้ยื่นมำพร้อมใบเสนอรำคำในกำรจัดซื้อจัดซื้อโดยวิธี
คัดเลือกครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ที่............................................ 
 

 

 
 
 

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

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

    …………………………………. 

เรื่อง   เชิญชวนให้มำเสนอรำคำ 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมำด้วย   เอกสำรกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก 

 ด้วยกรม/จังหวัด/ส ำนักงำน................................... มีควำมประสงค์จะซ้ือ
............... .......................................................... โดยวิธีคัดเลอืก  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 1. รำยกำรพัสดุที่ต้องกำรซื้อ   ตำมเอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย 
 2. วงเงินงบประมำณ................................บำท (...........................................................)  
 3. รำคำกลำง ...................................บำท (...........................................................) 
 4. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 
  4.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
  4.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  4.3  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของ
รัฐไว้ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 
  4.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็น
หุ้นส่วน ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  4.7 เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงท ำงำนดังกล่ำว   
  4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสำรสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
  4.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ 
วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ในกำรซื้อครั้งนี้ 
  4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   กรณีข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย 
   ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมหลัก ผู้เข้ำร่วม
ค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 



  4.11 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ระบุในกรณีที่ใช้วิธี
คัดเลือกตาม ว89) 
  4.12  ………คุณสมบัติอื่น ๆ……….* 
 5. เกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้  จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ 
 ก ำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ .................................... ระหว่ำงเวลำ ....................  ถึง ............... 
ณ ....................................................................................................  

 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
     ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

                                                                (...........................................) 
                                                          ประธำนคณะกรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
 
 
 
................................................. 
โทร............................................ 
โทรสำร..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบเสนอราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
 
เรียน ประธำนคณะกรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
 1. ข้ำพเจ้ำ............(ระบุชื่อบริษัท ห้ำง ร้ำน)..........................ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต ำบล/แขวง............................................                              
อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์.... ..............................................                          
โดย.....................................ผูล้งนำมข้ำงท้ำยนี้ (ในกรณีผู้รับจ้ำงเป็นบุคคลธรรมดำให้ใช้ข้อควำมว่ำ ข้ำพเจ้ำ........ ................
(ระบุชื่อบุคคลธรรมดำ)........................................อยู่บ้ำนเลขท่ี..............................................ถนน
...............................................ต ำบล/แขวง...........................................อ ำเภอ/เขต................. ............................                        
จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ ำตัวประชำชน เลขที่................................... .........โทรศัพท์
.....................................โดย.....................................ได้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ในเอกสำรซื้ อโดยวิธีคัดเลือก และเอกสำร
เพ่ิมเติม (ถ้ำมี) เลขท่ี.................................โดยตลอดและยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐ 
 2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอส ำหรับกำรซื้อ............................................. ............................................. ....................
ตำมข้อก ำหนดเงื่อนไขรำยละเอียดแห่งเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก ตำมรำคำดังที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอรำคำนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ............................... บำท (........................................) ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืนๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 3. ข้ำพเจ้ำจะยืนค ำเสนอรำคำนี้เป็นระยะเวลำ..................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และโรงเรียนอำจรับค ำ
เสนอนี้ ณ เวลำใดก็ได้ก่อนที่จะครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว หรือระยะเวลำที่ได้ยืดออกไปตำมเหตุผลอันสมควรที่
โรงเรียนร้องขอ 
 4. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะส่งมอบงำนตำมเงื่อนไขที่เอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือกก ำหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำให้เป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ข้ำพเจ้ำรับรองที่จะ 
  5.1 ท ำสัญญำตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำย หรือตำมท่ีส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว        
กับโรงเรียน ภำยใน.............วนั นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท ำสัญญำ 
  5.2  มอบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ 
โรงเรียนขณะที่ได้ลงนำมในสัญญำเป็นจ ำนวนร้อยละ....................ของรำคำตำมสัญญำที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอรำคำนี้ เพ่ือ
เป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำ
ยอมชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ ที่อำจมีแก่โรงเรียน และโรงเรียน มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนเป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำได้ 
หรือโรงเรียนอำจด ำเนินกำรจัดจ้ำงใหม่ก็ได้ 
   6. ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำ โรงเรียนไม่มีควำมผูกพันที่จะรับค ำเสนอนี้ หรือใบเสนอรำคำใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันอำจเกิดขึ้นในกำรที่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำยื่นข้อเสนอครั้งนี้ 
 7. ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนตัวเลขและตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอรำคำนี้โดยละเอียดแล้ว   
และเข้ำใจดีว่ำ กรม.....*ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในควำมผิดพลำดหรือตกหล่น 
 8. ใบเสนอรำคำนี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปรำศจำกกลฉ้อฉล หรือกำรสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำยกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลำยบุคคล หรือกับห้ำงหุน้สว่น บริษัทใดๆ ที่ได้เสนอรำคำ 
ในครำวเดียวกัน 
     เสนอมำ ณ วันที่............... เดอืน.................................... พ.ศ. .............................. 
 
                 ลงชื่อ    .....................................................  

                (..........................................................) 
             ต ำแหน่ง........................................................... 



บัญชีส่งหรือรับหนังสือเชิญชวนให้เข้ำยื่นข้อเสนอ ซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก 
เริ่มด ำเนินกำร  (     ) แจก  (     ) ขำย ตั้งแต่วันที่………………..……. ถึงวันที่ ……………………… 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี ชื่อร้าน ห้างฯ บริษัท 
ชื่อผู้จัดการหรือผู้รับ
มอบอ านาจ 

ส่งทางไปรษณีย์ 
(หมายเลข) 

ลายมือชื่อ 
ผู้รับหนังสือ 

      
      
      
      
      
 
 (ลงชื่อ)……………………..………………...ประธานกรรมการ 
         (……………………………………….) 
 
 (ลงชื่อ)……………………..………………...กรรมการ 
         (……………………………………….) 
   
 (ลงชื่อ)……………………..………………...กรรมการ 
         (……………………………………….) 
   
   
 
ใบรับซองเอกสารข้อเสนอ 
 
                 หนว่ยงำน…………………………………………ได้รับซองข้อเสนอ  และเอกสำรที่ยื่นมำพร้อมกับซอง
ข้อเสนอ  ดังรำยกำรในบัญชีเอกสำรส่วนที่  1  และ  2  ตำมเอกสำรซื้อหรือซื้อโดยวิธีคัดเลือก ตำมหนังสือ
เชิญชวน เลขที่............................. ลงวันที่........................จำก………..(ชื่อบริษัท/ห้ำง/ร้ำน)………….ไว้แล้ว  เมื่อ
วันที่…………………….. เวลำ…………น. 
 
                        จึงออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
              ลงชื่อ…………..………………………… 
                   (……………………………………) 
                   ผู้รับซอง 

 
 
 
 
 
 



ทะเบียนรับซองข้อเสนอกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลอืก 

หน่วยงาน  …………………………………………………………………………………………………. ………………………………… 
พัสดุที่จัดซื้อหรือจ้าง  ……………….................……………………………………………………………………………………  
 
ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการยื่นข้อเสนอ ผู้รับซองข้อเสนอ หมายเหตุ 
วัน/
เดือน/ปี 

เวลา ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างฯ ชื่อ ลายมือชื่อ 

       

       

       

       

       

 

เรียน  ประธานกรรมการซื้อหรือซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
ขอส่งมอบเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2  ของผู้ยื่น

ข้อเสนอจ านวน …………….. ราย 
 
 ลงชื่อ ……………………………………. 
    (……………………………………. ) 
    เจ้าหน้าที่ 

 
 
ลงชื่อ ……………………………………………… ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 (……………………………………… ) 
วันที่............................................. เวลา...............น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

      บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  

ที ่  วันที ่        

เรื่อง
งง   

รำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรซื้อ..................... โดยวิธีคัดเลือก 

เรียน  ผู้อ ำนำยกำรโรงเรียน...................................  
 

ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำร............................. ได้อนุมัติเมื่อวันที่................................ให้ด ำเนินกำรซ้ือ 
...................................................................... โดยวิธีคัดเลือก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก
เพ่ือด ำเนินกำรตำมกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
คณะกรรมกำรมีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตำมเงื่อนไขเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก ก ำหนด  
ยื่นข้อเสนอ ในวันที่ .....................................ระหว่ำงเวลำ ................. น. ถึง เวลำ ........... น. คณะกรรมกำรซื้อ
โดยวิธีคัดเลือก ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(ก) รำยกำรพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง 
งำนซื้อ.......................................................................... จ ำนวน........รำยกำร วงเงินงบประมำณ  

............................บำท (......................................) รำคำกลำง ........................ บำท 
(ข) รำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ รำคำที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรำย 
กำรซ้ือโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ คณะกรรมกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกมีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกำร 

SMEs ที่มีคุณสมบัติตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดในเอกสำรเชิญชวน เข้ำยื่นข้อเสนอ จ ำนวน.........รำย มีผู้ยื่นข้อเสนอ
ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด จ ำนวน...........รำย มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. บริษัท/ห้ำง.................................. (ผู้ยื่นข้อเสนอล ำดับที่….) รำคำที่เสนอ ...............บำท ก ำหนด 
ยืนรำคำ............วัน 

2. บริษัท/ห้ำง........ (ผู้ยื่นข้อเสนอล ำดับที่….) ไม่ปรำกฏรำคำท่ีเสนอเนื่องจำกไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบ 
ยื่นเอกสำรไม่ถูกต้องและครบถ้วน / มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน / ยื่นข้อเสนอทำงเทคนิคไม่เป็นไปตำมประกำศ 

(ค) รำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่ำนกำรคัดเลือกว่ำไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1. บริษัท/ห้ำง...................................... (ผู้ยื่นข้อเสนอล ำดับที่….) 
2. บริษัท/ห้ำง...................................... (ผู้ยื่นข้อเสนอล ำดับที่….) 
(ง) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์กำรให้คะแนน 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์..(เกณฑ์รำคำ/เกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์อ่ืน) 
(จ) ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอและกำรให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรำย 

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในกำรพิจำรณำ 
คณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรำยตำม 

เงื่อนไขเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก สรุปได้ดังนี้ 
1. บริษัท/ห้ำง...................................... (ผู้ยื่นข้อเสนอล ำดับที่….) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่เป็นผู้เสนอข้อเสนอที่ดีที่สุด 
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด 
ไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบ ดังนี้ 

ยื่นเอกสำรไม่ถูกต้องและครบถ้วน ตำมเงื่อนไขเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก ข้อ..... 
                (ระบุรำยละเอียดและเหตุผล).......... 



ยื่นข้อเสนอทำงเทคนิคไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขเอกสำรซื้อโดยวิธีคัดเลือก ข้อ.......                                      
(ระบุรำยละเอียดและเหตุผล)....... 

คณะกรรมกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ...เปน็สำระส ำคัญ........จึงพิจำรณำให้
เป็นผู้ไมผ่่ำนกำรคัดเลือกข้อเสนอ 

2. บริษัท/ห้ำง...................................... (ผู้ยื่นข้อเสนอล ำดับที่….) รำคำที่เสนอ .........................บำท 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก เนื่องจำก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด 

คณะกรรมกำรซ้ือโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจำรณำรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขเอกสำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก ปรำกฏผลกำรเสนอรำคำตำมใบเสนอรำคำ บริษัท/ห้ำง.................. 
(ผู้ยื่นข้อเสนอล ำดับที่.......) เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก เนื่องจำก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำเป็นเงินทั้งสิ้น......................บำท (...............................) 
ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณเป็นเงิน................บาท (.....(ราคางบประมาณ)...... –...(ราคาที่เสนอ).......)      
คิดเป็น.........% ของวงเงินงบประมาณ ก ำหนดส่งมอบพัสดุภำยใน.............วัน และก ำหนดยืนรำคำ...........วัน 
ครบก ำหนดยืนรำคำวันที่......................... 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………ประธำนกรรมกำร 

(................................................) 
(ลงชื่อ)………………………………..………… กรรมกำร 

(................................................) 
(ลงชื่อ)...................................................กรรมกำร 

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



 
  

      บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  

ที ่  วันที ่        

เรื่อง
งง   

รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขออนุมตัิซื้อ 

เรียน  ผู้อ ำนำยกำรโรงเรียน...................................  
 

ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำร............................. ได้อนุมัติเมื่อวันที่..........................ให้ด ำเนินกำรซ้ือ 
.......................................................................... โดยวิธีคัดเลอืก นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมกำรซ้ือโดยวิธีกำรคัดเลือก ได้พิจำรณำผลกำรจัดซ้ือ......................................... 
เรียบร้อยแล้ว งำนพัสดุ จึงขอรำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรจัดจ้ำงดังกล่ำว ดังนี้ 

กำรซ้ือ..........................................................................ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอที่ชนะกำรเสนอรำคำ  
ได้แก่ บริษัท/ห้ำง...................................................... เสนอรำคำต่ ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น .......................... บำท 
(....................................) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีอ่ืน ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง 
ซ่ึงต่ ำกวำ่เงินงบประมำณ...................... บำท คิดเปน็อัตรำร้อยละ……….. 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
1. เห็นชอบผลกำรพิจำรณำจัดซ้ือ............................ ตำมทีค่ณะกรรมกำรซ้ือโดยวิธีคัดเลือก 

รำยงำนเสนอ ตำมบันทึกที่................ ลงวันที่............. 
2. อนุมัติสั่งซ้ือ.......................................................................... ....................................... จำกบริษัท/ 

ห้ำง...................................... เป็นเงินทั้งสิ้น..............................บำท (............................... ....) 
3. ลงนำมในประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำที่เสนอมำพร้อมนี้ 
4. ลงนำมหนังสือแจ้งผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

(...........................................) 
เจ้ำหน้ำที่ 

ควำมเห็นของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
.........................................................................  
(.......................................................) 
...................................................... 
 

ควำมเห็นผู้มีอ ำนำจสั่งจ้ำง 
( ) เห็นชอบ 
( ) อนุมัติ 

( ) ลงนำมแล้ว 
(.................................................) 

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



ตัวอย่ำงตรวจรับ  MIT 

 

           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  

ที ่  วันที ่        
เรื่อง
งง   

รำยงำนผลกำรตรวจรบัพัสด ุกรณงีำนซื้อ.............................................. 
 เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................ 

 ตำมท่ี .......(หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ)...... ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ส ำหรับงำนซื้อ......... 
โดยมีรำยละเอียดตำมค ำสั่งที่ ........... ลงวันที่ ................................   นั้น  

 ผู้ขำย ได้ส่งมอบพัสดุตำมสัญญำซื้อขำยเลขที่ .................. ลงวันที่......................เรียบร้อยแล้ว  
ตำมหนังสือที่. ... ...............ลงวันที่.. .................. ............. โดยคณะกรรมกำรได้ร่วมประชุมเมื่อวันที่
.......................................เพ่ือพิจำรณำผลกำรตรวจรับพัสดุ (รำยละเอียดตำมรำยงำนกำรประชุมที่เสนอ  
มำพร้อมนี้) โดยมีข้อสรุปผลกำรตรวจรับ ดังนี้ 

 1. ผลงานที่ส่งมอบ 
  ถูกต้อง ครบถ้วนตำมสัญญำ 
  ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก............................................................................................................... ........... 

 2. ระยะเวลาที่ส่งมอบ 
  เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำของสัญญำ 
  ไม่เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ มีค่ำปรับวันละ ....... ระยะเวลำ ..... วัน รวมเป็นเงินค่ำปรับ....... บำท 

 3. สรุปผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (ตามตารางแนบท้าย) 

 4. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1 รับทรำบผลกำรตรวจรับพัสดุ 
     4.2 อนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำย เป็นเงิน ......... บำท (......จ ำนวนเงินตัวอักษร......) 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบผลกำรตรวจรับพัสดุ และอนุมัติให้จ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำยตำมรำยละเอียด
ดังกล่ำวข้ำงต้น 

ลงชื่อ...................................................ประธำนกรรมกำร  

ลงชื่อ...................................................กรรมกำร  

ลงชื่อ...................................................กรรมกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่ำง 
ตำรำงกำรใช้พัสดุท่ีผลิตภำยในประเทศ แนบท้ำยรำยงำนตรวจรับเลขท่ี...........ลงวันที่................ 

ล ำดับ รำยกำร หน่วย ปริมำณ
รำคำต่อหน่วย

(บำท)
เปน็เงิน (รวม) พัสดุในประเทศ พัสดุต่ำงประเทศ

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ือง 20.00     25,000.00     500,000.00      500,000.00   -              
2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ เคร่ือง 10.00     30,000.00     300,000.00      -             300,000.00    
3 เคร่ืองพมิพผ์ล Laser เคร่ือง 5.00       8,900.00       44,500.00       44,500.00     -              
4 เคร่ืองสแกนเนอร์ เคร่ือง 5.00       13,000.00     65,000.00       65,000.00     -              

รวม 909,500.00     609,500.00 300,000.00    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


