
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) ข 
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 5 แสนบาท (งานซื้อ) 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/มอบหมายเจา้หน้าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพื่อจัดท า “รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ” (ข้อ 21) 

 

3. เจ้าหน้าที่ จัดท า “รายงานขอซื้อขอจ้าง” + “ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุผูต้รวจรับพัสดุ”  (ข้อ 22 )   
 

 

5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ “ประกาศผลผู้ชนะ” (ข้อ 42) 
 

 

4. เจ้าหน้าที่ จัดท า “รายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง” + จัดท า “ประกาศผลผู้ชนะ” (ข้อ 79 ข้อ 81 มาตรา 66) 
 

 

6. เจ้าหน้าที่ “จัดท าหนังสือแจ้งผู้ชนะมาลงนามในสัญญา” 

7. จัดท าสญัญา (มาตรา 93 มาตรา 96 ข้อ 161)  
หรือวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่ท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน 

8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญา (ข้อ 175)  
หรือวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ตั้งผู้ตรวจรับพัสดุคนเดียว 

2. เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/มอบหมายเจา้หน้าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 เพื่อก าหนดราคากลางของพัสดุ (มาตรา 4)  

 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ........................................................................................................................................ ................. 
ที ่ ................................................................................ วันที.่.............................................................................. 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ / 
          ผู้จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (เลือกใช้แล้วแต่กรณี) 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

   ด้วย......(ชื่อหน่วยงานของรัฐ).......มีความประสงค์จะจัดซื้อ............................................................. 

                  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๑ ก าหนดให้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ  
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 

   (กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการ) 
   เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ...........................................เป็นไปตามระเบียบฯ ข้างต้น จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง .....................  ประธานกรรมการ 
  2.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง .....................  กรรมการ 
  3.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง .....................  กรรมการ 

   (กรณีมอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง) 
   เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ...........................................เป็นไปตามระเบียบฯ ข้างต้น จึงขอแต่งตั้ง
นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง ........... ..........................เป็นผู้จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ 
ที่จะจัดซื้อในครั้งนี้  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
  (.........................................) 
   เจ้าหน้าที่ 
 
  (.........................................) 
         หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                 เห็นชอบ 

                           ลงนาม  (.............................................)  
                                     (..............................................)  ปฏิบัติราชการแทน (กรณีรับมอบอ านาจ) 
                                         หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 

หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนภูมภิาค = ผวจ./ส่วนกลาง = อธิบดี /ส่วนท้องถิ่น = นายกฯ 
               ช่ือหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จังหวัด/กรม/เทศบาล/อบต. 
 

 

จัดท านอกระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 



 
 
 
 

 
 

ค าสั่ง ...ชื่อหน่วยงานของรัฐ...  
ที.่....../....... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 

  ด้วย.....ชื่อหน่วยงานของรัฐ.......มีความประสงค์จะจัดซื้อ........................................................ 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และอาศัยอ านาจ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ 
(ข้อ ๗ กรณีรับมอบอ านาจ) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

  1.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง ..................... ประธานกรรมการ 

  2.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง .....................  กรรมการ 

  3.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง .....................  กรรมการ 

  โดยมีอ านาจและหน้าที่  จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ..............................   
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมทั้งก าหนดราคากลางของพัสดุ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

   สั่ง ณ วันที่  ........  เดือน .............  พ.ศ. ................. 

 

                                                      ลงนาม  (..............................)  
                                                                    .................... ปฏิบัติราชการแทน (กรณรีับมอบอ านาจ) 
                                                               หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
 
 
หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนภูมิภาค = ผวจ./สว่นกลาง = อธิบดี /ส่วนท้องถิ่น = นายกฯ 
               ชื่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จังหวัด/กรม/เทศบาล/อบต. 
 

 

 

จัดท านอกระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 

กรณีแต่งตั้ง – คณะกรรมการ 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................................. ............................ 
ที ่ ................................................................................ วันที.่.............................................................................. 

เรื่อง    ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ…………………………………………. 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

   ตามค าสั่ง ..ชื่อหน่วยงานของรัฐ ..ที่......./.......ลงวันที่.............................ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ……………………..  
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมทั้งก าหนดราคากลางของพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐  นั้น 

  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้ง ก าหนดราคากลาง 
ของพัสดุ...........................................เป็นจ านวนเงินทั้งสิน .........................บาท (....................................)
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

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

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

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

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

  
                                                 เห็นชอบ 

  
                           ลงนาม  (.............................................)  
                                     (..............................................)  ปฏิบัติราชการแทน (กรณีรับมอบอ านาจ) 
                                         หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนภูมิภาค = ผวจ./สว่นกลาง = อธิบดี /ส่วนท้องถิ่น = นายกฯ 
               ชื่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จังหวัด/กรม/เทศบาล/อบต. 
 
 

 

จัดท านอกระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 

กรณีแต่งตั้ง – คณะกรรมการ 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................................. ............................ 
ที ่ ................................................................................ วันที.่.............................................................................. 

เรื่อง    ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ…………………………………………. 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

   ตามหนังสือ ..ชื่อหน่วยงานของรัฐ .. ที่......./.......ลงวันที่..........................ได้แต่งตั้งผู้จัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ………….……..…. 
และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมทั้งก าหนดราคากลางของพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐  นั้น 

  บัดนี้ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้ง ก าหนดราคากลางของพัสดุ
...........................................เป็นจ านวนเงินทั้งสิน .........................บาท (....................................) รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารที่แนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 
                                         (ลงชื่อ).................................. ผู้จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ                
                                            (.............................................) 

 
 
   
                                                 เห็นชอบ 

  
 
                           ลงนาม  (.............................................)  
                                     (..............................................)  ปฏิบัติราชการแทน (กรณีรับมอบอ านาจ) 
                                         หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนภูมิภาค = ผวจ./สว่นกลาง = อธิบดี /ส่วนท้องถิ่น = นายกฯ 
               ชื่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จังหวัด/กรม/เทศบาล/อบต. 
 
 
 

 

จัดท านอกระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 

กรณีแต่งตั้ง - บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
งานซื้อ..........................................                

 
ล าดับ รายการของพัสดุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง 

    
    
    

รวม (………………………………………………) xxxx 
 
1) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
2) แหล่งที่มาของราคากลาง ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 เลือกใชแ้ล้วแต่กรณี 
   (1) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด (ปัจจุบันมีเฉพาะงานก่อสร้าง) 
      (2) ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
           (3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
           (4) สืบราคาจากท้องตลาด  
          (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
          (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ  
  

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

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

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

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

 
 

 หรือ  
 
 

                                         (ลงชื่อ).................................. ผู้จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ                
                                             (.............................................) 

 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................................. ............................ 
ที ่ ................................................................................ วันที.่.............................................................................. 

เรื่อง    รายงานขอซ้ือ.............................................................................. 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

    ด้วย......(ชื่อหน่วยงานของรัฐ)....... มีความประสงค์จะซ้ือ ................................................................  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
                ๑. เหตุผลและความจ าเป็น 
                        ............................................................................................................................................ 

                ๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
                        ....................................... รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

                ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ  
       (เลือกใช้แล้วแต่กรณี) 
        ราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ / สืบราคาจากท้องตลาด /ราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง  
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  ตามสัญญา เลขที่.... ลงวันที่.... เดือน............... พ.ศ.....  
จ านวน ………….บาท (.......................................) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

         ๔. วงเงินที่จะซื้อ 
     (เลือกใช้แล้วแต่กรณี) 
                         เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ..... / เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ..... จ านวน......บาท 
(.......................................) 

                ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                         ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ ภายใน ....... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

                     ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล 
                         ด าเนินการ ซื้อ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

                7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
                    การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

               8. ข้อเสนออ่ืน ๆ 
 (เลือกใช้แล้วแต่กรณี) 
                    การแต่งตั้งคณะกรรมการรับพัสดุ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง ..................... ประธานกรรมการ 
 2.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง .....................  กรรมการ 
 3.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง .....................  กรรมการ 

 

รูปแบบจากระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 



   หรือ 
       แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง .....................................เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 
(ใช้ได้ในกรณวีงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
  เพ่ือท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง และตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 
                     ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (แล้วแต่กรณีถ้าแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
จะไม่มีข้อนี้)  
 
 
   (.........................................) 
   เจ้าหน้าที่ 
 

 
  (.........................................) 
         หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

                                                 เห็นชอบ 

 
   
                           ลงนาม  (.............................................)  
                                     (..............................................)  ปฏิบัติราชการแทน (กรณีรับมอบอ านาจ) 
                                         หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 

หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนภูมิภาค = ผวจ./สว่นกลาง = อธิบดี /ส่วนท้องถิ่น = นายกฯ 
               ชื่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จังหวัด/กรม/เทศบาล/อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่ง ...ชื่อหน่วยงานของรัฐ... 

ที ่......./....... 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อ.................................................. 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ด้วย...ชื่อหน่วยงานของรัฐ...มีความประสงค์จะซื้อ...................................................................
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ (ข้อ ๗ กรณีรับมอบอ านาจ) แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุส าหรับ
การซื้อ....................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  1.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง .....................  ประธานกรรมการ 
  2.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง .....................  กรรมการ 
  3.  นาย/นาง/นางสาว .........................ต าแหน่ง ............... ...... กรรมการ  
  อ านาจและหน้าที่  ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง  
และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     

      สั่ง ณ วันที่  ........  เดือน .............  พ.ศ. ................. 
 
 
          ลงนาม  (..............................)  
                                                                    .................... ปฏิบัติราชการแทน (กรณรีับมอบอ านาจ) 
                                                                      หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนภูมิภาค = ผวจ./สว่นกลาง = อธิบดี /ส่วนท้องถิ่น = นายกฯ 
               ชื่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จังหวัด/กรม/เทศบาล/อบต. 
 
 
 
 

 

รูปแบบจากระบบ e-GP แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความได้ 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................................. ............................ 
ที ่ ................................................................................ วันที.่.............................................................................. 

เรื่อง    รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     

   ขอรายงานการพิจารณา....................................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้   

รายการพิจารณา รายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ 
    
    

รวม   

   เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

   ชื่อหน่วยงานของรัฐ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 

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

                                                 เห็นชอบ 

   
                           ลงนาม  (.............................................)  
                                     (..............................................)  ปฏิบัติราชการแทน (กรณีรับมอบอ านาจ) 
                                         หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 
หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนภูมิภาค = ผวจ./สว่นกลาง = อธิบดี /ส่วนท้องถิ่น = นายกฯ 
               ชื่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จังหวัด/กรม/เทศบาล/อบต.                                                     

 

จัดท าในระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 



 
ประกาศ ...ชื่อหน่วยงานของรัฐ.... 

เร่ือง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ................................... 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ตามที ่...“ชื่อหน่วยงานของรัฐ”... ได้จัดซื้อ.............................................................................. นั้น 

                ผู้ได้รับคัดเลือก  ร้าน/บริษัท/หจก. ...................................................................  โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ................................ บาท (.......................................) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 
    ประกาศ ณ วันที่………………………………… 
 
 
 
                                                            (.............................) ปฏิบัติราชการแทน (กรณีรับมอบอ านาจ) 
                                                          หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนภูมิภาค = ผวจ./สว่นกลาง = อธิบดี /ส่วนท้องถิ่น = นายกฯ 
               ชื่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จังหวัด/กรม/เทศบาล/อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบจากระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 



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

            (วัน  เดือน  ปี) 

เรื่อง      แจ้งลงนามในสัญญา 

เรียน     …………………………….. 
  
   ตามที่ …ชื่อหน่วยงานของรัฐ..  ต้องการซื้อ...... . ..... ...... ..... ..... . ..... โดยบริษัท/หจก. 
...................................เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น .......................... บาท (..............................) ซึ่งได้เป็นราคารวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว นั้น  

…ชื่อหน่วยงานของรัฐ.. พิจารณาแล้ว ตกลงซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น ............................ ...บาท 
 (............................................ ) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว และขอให้ไปท าสัญญาภายใน ....... วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้พร้อมทั้งน าหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนร้อยละห้าของราคาทั้งหมดตาม
สัญญา เป็นเงิน ............................. บาท (..................................) ไปพร้อมในวันท าสัญญา (เลือกใช้แล้วแต่กรณี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
  

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                         ลงนาม  (.............................................) 
                                                           (.............................)  ปฏิบัติราชการแทน (กรณรีับมอบอ านาจ) 
                                                                  หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 
ชื่อหน่วยงานของรัฐ 
โทรศัพท์ ............................. 
โทรสาร  ……………………….. 

 

หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนภูมิภาค = ผวจ./สว่นกลาง = อธิบดี /ส่วนท้องถิ่น = นายกฯ 
               ชื่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จังหวัด/กรม/เทศบาล/อบต. 

รูปแบบจากระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 



 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง 

 

ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  ............................................................ 
ที่อยู่   ........................................................................... 
โทรศัพท ์  .................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี  ………………………………………. 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร    ........................ 
ชื่อบัญช ี  ........................ 
ธนาคาร   ........................ 

 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่ .................................. 
วันที ่ ............................................. 
ส่วนราชการ  ......................................................... 
ที่อยู่  .................................................................... 
โทรศัพท ์ ……………………………………………… 

                      ตามที ่.......................................... ได้เสนอราคา ไว้ต่อ ..ชื่อหน่วยงานของรัฐ..  ซึ่งได้รบัราคา      
และตกลงซื้อ/จา้ง ตามรายการดังต่อไปนี ้

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
      
      

  รวมเป็นเงิน  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

(...................................................) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
 

  
การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี ้
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน …………  วันท าการ นับถัดจากวันทีผู่้รับจ้างได้รบัใบสัง่ซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวนัที่  ................................. 
๓.   สถานทีส่่งมอบ  ……………………………………………………………………… 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  ……..ปี ........... เดือน........วัน 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ ………ของราคาสิ่งของ 

  ที่ยังไมไ่ด้รับมอบแต่จะต้องไมต่่ ากว่าวนัละ …………. บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสทิธิ์ที่จะไมร่ับมอบถ้าปรากฏวา่สินคา้นัน้มลีักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใน 

  ใบสั่งซื้อกรณีนี้ผู้รับจา้งจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 
๗.   ผู้กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ 

  การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วง งาน 
  แต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้าง  
  จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น 
  ทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา   

๘.   การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัตงิานแล้วเสร็จตามสัญญา
หรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

รูปแบบจากระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 



   
     หมายเหตุ : 
     ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย 
     ๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ............................ซื้อ..............................................................   
         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  

  
                                                                     ลงชือ่.............................................ผู้สั่งซื้อ 

                                                                    (.........................................) 
                        วันที ่

 
                                                                          ลงชื่อ.............................................ผู้รับใบสั่งซื้อ 

                                                                     (.........................................) 
                                                                                 วันที ่
 
 
เลขที่โครงการ .................................... 
เลขคุมสัญญา ..................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง          

                                        วันที ่........................................................ 

                            ตามสัญญาเลขที่  . . . . . . . . . . . . . . . .  ลงวันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ชื่อหน่วยงานของรัฐ . .  
ได้ตกลง ซ้ือ กับ ร้าน/บริษัท/หจก. ......................................................................... ส าหรับโครงการซื้อ...............
โดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้ น  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  บาท……………………………..……………….)  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ (เลือกใช้แล้วแต่กรณี) ได้ตรวจรับงาน.................................... แล้ว  
ผลปรากฏว่า 

                            ผลการตรวจรับ 

                             ถูกต้อง 

                             ครบถ้วนตามสัญญา 

                             ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 
 
                            ค่าปรับ 

                             มีค่าปรับ 

                             ไม่มีค่าปรับ 
 
    
 
                              
เลขที่โครงการ…………………………..                     
เลขที่สัญญา…………………………..             
เลขคุมตรวจรับ ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบจากระบบ e-GP  



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

            (วัน  เดือน  ปี) 

เรื่อง      แจ้งการปรับ 

เรียน     ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ร้าน..................................... 

อ้างถึง  สัญญาซื้อขาย/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขท่ี.........................ลงวันที.่................................... 
  
   ตามสัญญาซื้อขาย/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เลือกใช้แล้วแต่กรณี) ที่อ้างถึง ...ชื่อหน่วยงานของรัฐ...  
ได้จัดซื้อ.........................................เป็นเงินทั้งสิ้น........................บาท (.....................................) โดยเริ่มสัญญาซื้อขาย/
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่..............................สิ้นสุดสัญญา วันที่...........................นั้น  

บัดนี้ ได้ครบก าหนดเวลาส่งมอบตามสัญญาดังกล่าวแล้ว แต่ปรากฏว่า บริษัท/หจก./ร้าน
.................... ยังไม่ด าเนินการส่งมอบตามสัญญา อันเป็นการผิดสัญญา ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาบริษัท/หจก./ร้าน
.................... จะต้องช าระค่าปรับในอัตราวันละ...............บาท (.........................) นับถัดจากวันที่ครบก าหนด  
ส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่บริษัท/หจก./ร้าน....................ส่งมอบ  

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ...ชื่อหน่วยงานของรัฐ... ขอแจ้งการใช้สิทธิปรับตามเงื่อนไขสัญญา
ดังกล่าว และขอให้บริษัท/หจก./ร้าน....................เร่งส่งมอบพัสดุโดยเร็วต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                         ลงนาม  (.............................................) 
                                                           (.............................)  ปฏิบัติราชการแทน (กรณรีับมอบอ านาจ) 
                                                                  หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 
 
ชื่อหน่วยงานของรัฐ 
โทรศัพท์ ............................. 
โทรสาร  ……………………….. 
หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนภูมิภาค = ผวจ./สว่นกลาง = อธิบดี /ส่วนท้องถิ่น = นายกฯ 
               ชื่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จังหวัด/กรม/เทศบาล/อบต. 
 
 

รูปแบบจากระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 

สัญญาสิ้นสุด ภายใน 7 วันท าการ 
นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ (ข้อ 181) 



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

            (วัน  เดือน  ปี) 

เรื่อง     แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ 

เรียน    ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ร้าน..................................... 

อ้างถึง หนังสือแจ้งการปรับ ที.่........................ลงวันที่.................................... 
  
   ตามหนังสือที่อ้างถึง ..ชื่อหน่วยงานของรัฐ.. ได้แจ้งให้ บริษัท/หจก./ร้าน.....................................
ทราบว่า สัญญาซื้อขาย....................................เลขที่ .......................ลงวันที่ ......................ได้ครบก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
ตามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ......................................ซึ่ง บริษัท/หจก./ร้าน...............................ไม่สามารถส่งมอบพัสดุ
.........................ให้แล้วเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง และ ..ชื่อหน่วยงานของรัฐ.. ได้แจ้ง 
การใช้สิทธิปรับตามเงื่อนไขสัญญา ให้ บริษัท/หจก./ร้าน..........................แล้วนั้น 

   บัดนี้ บริษัท/หจก./ร้าน.......................ได้ส่งมอบพัสดุ..................เมื่อวันที่.........................................
เกินกว่าที่ก าหนดตามสัญญาหรือข้อตกลง และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง จึงขอสงวนสิทธิ์การเรียก
ค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                         ลงนาม  (.............................................) 
                                                           (.............................)  ปฏิบัติราชการแทน (กรณรีับมอบอ านาจ) 
                                                                  หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
ชื่อหน่วยงานของรัฐ 
โทรศัพท์ ............................. 
โทรสาร  ……………………….. 
 
 
 

รูปแบบจากระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 

คู่สัญญาส่งมอบให้บอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 
ในขณะที่รับมอบพัสดุนั้น (ข้อ 181) 



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

            (วัน  เดือน  ปี) 

เรื่อง      แจ้งค่าปรับ  

เรียน     ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ร้าน..................................... 

อ้างถึง  หนังสือแจ้งสงวนสิทธ์การเรียกค่าปรับ ที.่........................ลงวันที่.................................... 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ..ชื่อหน่วยงานของรัฐ.. ได้แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับไว้นั้น เนื่องจาก  
บริษัท/หจก./ร้าน..........................................ได้ส่งมอบของวันที่.............................เกินกวา่ที่ก าหนดตามสญัญาหรือข้อตกลง
ซึ่งมีค่าปรับเป็นจ านวนเงิน .............  บาท (..........................) ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าปรับดังกล่าวจะหักเมื่อมีการจ่ายเงิน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                         ลงนาม  (.............................................) 
                                                           (.............................)  ปฏิบัติราชการแทน (กรณรีับมอบอ านาจ) 
                                                                  หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
ชื่อหน่วยงานของรัฐ 
โทรศัพท์ ............................. 
โทรสาร  ……………………….. 

 

หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนภูมิภาค = ผวจ./สว่นกลาง = อธิบดี /ส่วนท้องถิ่น = นายกฯ 
               ชื่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จังหวัด/กรม/เทศบาล/อบต. 
 
 
 

รูปแบบจากระบบ e-GP แก้ไขเพิ่มเติมข้อความได้ 

เมื่อมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จัดท าหนังสือแจ้งค่าปรับ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  

 
 
  
 
                                                                     
  
 



  
  
 
 


