ตัวอย่างเอกสารดําเนินการ
การประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1) ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสาร
ประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2) ตัวอย่างบันทึกขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3) ตัวอย่างบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
4) ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
5) ตัวอย่างบันทึกเสนอขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง
6) ตัวอย่างบันทึกขอให้พิจารณาทบทวนและชีแ้ จงการคํานวณราคากลาง (กรณีผลการเสนอราคา
แตกต่างตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึน้ ไป)
7) ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจัดทําราคากลาง (งานซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
8) ขอความเห็นชอบราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง (งานซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
9) ตัวอย่างบันทึกรายงานขอจ้างและการจัดทําประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
10) ตัวอย่างบันทึกรายงานขอซื้อและการจัดทําประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ
11) ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
12) ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
13) ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14) ตัวอย่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
15) บันทึกกองพัสดุ ที่ กพด.2105/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559
15.1) ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานจ้าง
ก่อสร้าง)
15.2) ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานจ้าง
ที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง)
15.3) ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15.4) ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รวบรวมและจัดทําโดย
นายอธิวฒ
ั น์ โยอาศรี
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ
ตุลาคม 2559

ตัวอย่างรายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของงานซื้อ/จ้าง..........................
เรียน
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding) ข้อ 25 วรรคสอง กําหนดว่า “เพื่อความรอบคอบ และเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
รับผิดชอบจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของส่วนราชการได้” ดังนั้น เพื่อให้การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่าง
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของงานซื้อ/จ้าง.....................................
เป็นไปตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่กรมกําหนด จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ของงานจ้างก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย
1. ......................................... ตําแหน่ง............................
ประธานกรรมการ
2. ......................................... ตําแหน่ง............................
กรรมการ
3. ......................................... ตําแหน่ง............................
กรรมการ
จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ทั้ งนี้ อํ านาจแต่ งตั้ งเป็ น ของ.............. *ตามคํ าสั่ งกรม
ชลประทาน ที่ ............................. ลงวันที่...........................................

(.......................................................)
................................................
ผู้รับผิดชอบงาน
การอ้างอิงคําสั่ง
1. งานก่อสร้าง ระบุคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 124/2558 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
2. งานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างหรือเช่า ระบุคําสั่งกรมชลประทน ที่ ข 1368/2559 ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2559 หรือที่ ข 693/2558 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (อํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด)
แล้วแต่กรณี

ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของงานซื้อ/จ้าง..........................
เรียน
ตามที่กรม โดย............................. อนุมัติเมื่อวันที่........................... แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของงานจ้าง...............................
วงเงินงบประมาณ.........................................บาท นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารประกวดราคาฯ
ของงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่กรมกําหนดแล้ว
รายละเอียดตามที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ อํานาจแต่งตั้งเป็นของ.............. *ตามคําสั่ง
กรมชลประทาน ที่ ............................. ลงวันที่...........................................

(ลงชื่อ)..........................................ประธานกรรมการ
(................................................)
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(................................................)
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(................................................)
หมายเหตุ
การรายงานขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะทํารายงานเสนอไปพร้อมกับรายงานขอจ้างในคราวเดียวกันเลย ก็สามารถกระทําได้
การอ้างอิงคําสั่ง
1. งานก่อสร้าง ระบุคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 124/2558 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
2. งานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างหรือเช่า ระบุคําสั่งกรมชลประทน ที่ ข 1368/2559 ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2559 หรือที่ ข 693/2558 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (อํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด)
แล้วแต่กรณี

ตัวอย่างรายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ของงาน
เรียน
ด้วยโครงการ.......................................................................... สํานัก/กอง........................................
มีความประสงค์จะดําเนินการก่อสร้าง............................................................................................................
แผนงาน....................................................... ประจํ า ปี ง บประมาณ......................วงเงิ น งบประมาณ
................................................ บาท
ดังนั้ น เพื่ อให้ การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ การ
คํ า นวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม 2555 แจ้ ง ตามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 และคําสั่งกรมชลประทาน ที่
15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางของงาน
............................................................................... ประกอบด้วย
1. .................................................. ตําแหน่ง............................
ประธานกรรมการ
2. .................................................. ตําแหน่ง............................
กรรมการ
3. .................................................. ตําแหน่ง............................
กรรมการ
4. .................................................. ตําแหน่ง............................
กรรมการ
5. .................................................. ตําแหน่ง............................
กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในร่างคําสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ อํานาจแต่งตั้งเป็นของ
............................*(ระบุชื่อตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน) ตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2555 ข้อ 5.7 (1)

(.......................................................)
................................................
ผู้รับผิดชอบงาน

ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างง

คําสั่งกรมชลประทาน
ที่.................. /…………
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของงาน.................................................................................................
_______________________
เพื่ อ ให้ ก ารกํ าหนดราคากลางงานก่ อ สร้ างของงาน..................................................................
................................................................................... เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วัน ที่ 13 มี น าคม 2555 แจ้ งตามหนั งสื อ กระทรวงการคลั ง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค
0408.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 และหลักเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อง จึงอาศัยอํานาจตามคําสั่งกรม
ชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อ 5.7 (1) เห็ นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางของงาน.............................................................................................. ประกอบด้วย
1. ..................................................
ตําแหน่ง............................
ประธานกรรมการ
2. ..................................................
ตําแหน่ง............................
กรรมการ
3. ..................................................
ตําแหน่ง............................
กรรมการ
4. ..................................................
ตําแหน่ง............................
กรรมการ
5. ..................................................
ตําแหน่ง............................
กรรมการ
มีหน้าที่
ดํ า เนิ น การคํ า นวณ ราคากลางงานก่ อ สร้ า ง ของงาน......................................................
.............................................................................. ตามหลักเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด และดําเนินการ
ในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่.......................................................
(...............................................)
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ..................... ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง ของงาน
เรียน (หัวหน้าหน่วยงานทีม่ ีงานอยูใ่ นความรับผิดชอบ)
ตามคํ าสั่ งกรมชลประทาน ที่ ........../................ ลงวัน ที่ ............................................ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง............................................................................................. นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดําเนินการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของ
งานก่อสร้างที่คํานวณได้ เป็นเงิน.............................บาท ตามรายละเอียดการคํานวณราคากลางที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณได้
ทั้งนี้ อํานาจให้ความเห็นชอบเป็นของ............................*(ระบุชื่อตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน) ตามคําสั่งกรม
ชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อ 5.7 (1)
(ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)

เห็นชอบ
(.....................................................)
ผู้อํานวยการ................
วันที่........../............../................

ตัวอย่างขอให้พิจารณาทบทวน และชี้แจงการคํานวณราคากลาง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนและชีแ้ จงการคํานวณราคากลาง งาน.......
เรียน คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ตามคํ าสั่ งกรมชลประทาน ที่ ........../................ ลงวัน ที่ ............................................ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง............................................................................................. ราคา
กลางที่คํานวณได้ เป็นเงิน....................บาท และ ........... (หัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ความเห็นชอบราคากลาง) ได้
เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่.................. นั้น
โครงการ...................... สํานัก.................................. ได้ดําเนินการสอบราคา/ประกวดราคาจ้าง
.................................................................................................................................. แล้วปรากฏว่า ราคากลางที่
คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว้ แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างสูง/ต่ํา คิด
เป็นร้อยละ.......... (ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป) ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการสอบราคา/ประกวดราคา เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 จึงขอให้
คณะกรรมการกํ า หนดราคากลางพิ จารณาทบทวนการคํ านวณราคากลางงานก่ อ สร้างดั งกล่ าว และแจ้ ง
รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
ผูท้ ํารายงาน ได้แก่ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา / คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา /
คณะกรรมการประกวดราคา / คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างรายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานซื้อหรือจ้างทั่วไป

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจัดทําราคากลาง ของงานซื้อ/จ้าง
เรียน
ด้วย.............................................................................................................. มีความประสงค์จะ
ดํ าเนิ น ก ารซื้ อ /จ้ าง..........................................................................................................
ประจําปีงบประมาณ......................วงเงินงบประมาณ................................................ บาท
ดั งนั้ น เพื่ อให้ การจัดทํ ารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกั บ การจัด ซื้อจัดจ้ าง ราคากลาง และการ
คํานวณราคากลางมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจัดทําราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง ของ
งาน............................................................................... ประกอบด้วย
1. .................................................. ตําแหน่ง............................ ประธานกรรมการ/
* เจ้าหน้าที่จัดทําราคากลาง
2. .................................................. ตําแหน่ง............................ กรรมการ
3. .................................................. ตําแหน่ง............................ กรรมการ
โดยให้มีหน้าที่ดําเนินการจัดทําราคากลางงานซื้อ/จ้าง.......................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(.......................................................)
................................................
เจ้าหน้าที่พัสดุ
หมายเหตุ : * การจัดทําราคากลางของงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง หรือคณะกรรมการฯ เป็นผู้ทําหน้าที่จัดทําราคากลางก็ได้

ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานซื้อหรือจ้างทั่วไป

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางของพัสดุที่จะซือ้ /จ้าง ของงาน
งง
เรียน
ตามบันทึก ที่........../................ ลงวันที่....................................................... แต่งตั้งคณะกรรม การ
จัดทาราคากลางงานซื้อ/จ้าง............................................................................ นั้น
บัดนี้ เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจัดทาราคากลาง ได้ดาเนินการจัดทาราคากลางงานของงาน โดย
วิธีการ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งกรณี) ประกอบด้วย
1. ใช้ราคามาตรฐานของสานักงบประมาณ
2. ใช้ราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (กรณีจัดซื้อคอมพิวเตอร์)
3. ใช้ราคามาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ใช้วิธีการอ้างอิงจากราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ
5. ใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาด เช่น บริษัท/ห้าง/ร้าน จากเว็บไซต์ ฯลฯ
ฯลฯ
ราคากลางที่คานวณได้ เป็นเงิน.............................บาท ตามรายละเอียดการคานวณราคากลางที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางตามที่เสนอ ทั้งนี้อานาจเป็นของ....... ตามบันทึก
กองพัสดุ ที่ กพด./1495/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
(ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ
(.............................................)/เจ้าหน้าที่จัดทาราคากลาง
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)

เห็นชอบ
(.....................................................)
หัวหน้าหน่วยงาน..........................
วันที่........../............../................

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ใิ ช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………………………………….……………..
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...............................................................................................
เช่น ชื่อโครงการ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 20 รายงาน ของงาน/กิจกรรม......................
หน่วยงานเจ้าของงาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สานักงานชลประทานที่ 1
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร............................................................................................ บาท
ระบุวงเงินตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
3. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)............(ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบราคากลาง)...........
เป็นเงิน.........................................บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).................................................บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
(การซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง สามารถระบุแห่งที่มาได้มากกว่า 1 แหล่ง)
( ) ใช้ราคามาตรฐานของสานักงบประมาณ
( ) ใช้ราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (กรณีจัดซื้อคอมพิวเตอร์)
( ) ใช้ราคามาตรฐานของกรมชลประทาน
( ) ใช้วิธีการอ้างอิงจากราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ
( ) ใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาด เช่น บริษัท/ห้าง/ร้าน จากเว็บไซต์ ฯลฯ
(ให้ระบุเฉพาะชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือชื่อเว็บไซต์ )
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 ........................................................................................................................ ........................
5.2 .................................................................................................................................................
5.3 ........................................................................................................................ ..........................

(ใช้สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท)

คาอธิบายเพิ่มเติม การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ปปช.07

ตัวอย่างรายงานขอจ้าง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ปรับข้อความตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทําประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
เรียน
ด้วย...................................................................................มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง................................................................................... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลความจําเป็น
๒. รายละเอียดของงานจ้าง
รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ *ปรากฏรายละเอี ย ดในรายงานความต้ อ งการพั ส ดุ
เลขที่ .......................... ลงวันที่........................... (*ให้พิมพ์เพิ่มใน Template)
๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณ จํานวน...................
บาท (....................................)
๔. วงเงินที่จะจ้าง
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี พ.ศ........ จํ า นวน.......................................... บาท
(............................................................)
๕. กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ........ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
(ข้อความในข้อนี้ ให้แก้ไขว่า “กําหนดเวลาให้งานแล้วเสร็จภายใน…….วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน)
๖. วิธีที่จะจ้างและเหตุผล
ดําเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มี
รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ
๗. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
กรณีเห็นควรมีการวิจารณ์ ระบุข้อความว่า
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง....................................................
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร นําร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวด
ราคาฯ ไปเผยแพร่ เ พื่ อ ให้ ส าธารณ ชนเสนอแนะ วิ จ ารณ์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมชลประทาน
http://procurement.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

-2กรณีไม่เห็นควรมีการวิจารณ์ ระบุข้อความว่า
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง...............................................
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร ไม่นําร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวด
ราคาฯ ไปเผยแพร่ เ พื่ อ ให้ ส าธารณ ชนเสนอแนะ วิ จ ารณ์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมชลประทาน
http://procurement.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
๘. กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน 8 วันทําการ นับถัดจาก
วันเสนอราคา
9. ข้อเสนออื่นๆ
การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการตรวจการจ้ าง คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ควบคุมงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
1. อนุมัติร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสนอ
2. อนุมัติให้ดําเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียด
ข้างต้น
3. ลงนามในร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง..............................ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ควบคุมงาน

คําอธิบายเพิ่มเติม
1. ระบายสีเหลือง ให้พิมพ์เพิ่มใน Template
2. การเสนอขออนุมัติร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสนอ
อาจจะเสนอในคราวเดียวกันกับการเสนอรายงานขอจ้าง ก็สามารถกระทําได้

ตัวอย่างคําสั่งคณะกรรมการ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คําสั่งกรมชลประทาน
ที่ ........................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงาน สําหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.............................................................
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------ด้วย กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.......................................ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding : e-bidding) จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง รายชื่ อ ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะกรรมการตรวจการจ้ า ง และผู้ ค วบคุ ม งาน สํ า หรั บ การประกวดราคาจ้ า งก่ อ สร้ า ง
......................................... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ……………………………………………………………………….. ประธานกรรมการฯ
………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………….. กรรมการ
………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………….. กรรมการ
………………………………………………………
อํานาจและหน้าที่
ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้ดําเนินการตามขั้นตอนของ
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และเงื่อนไขที่
กําหนดให้แล้วเสร็จและรายงานการพิจารณาภายใน 8 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ถ้ามีเหตุที่ทําให้การ
รายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ เพื่อพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น

-2คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๑. ………………………………………………………………………..
………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………..
………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………..
………………………………………………………

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ

อํานาจและหน้าที่
ตรวจรับจ้าง ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กําหนด
ผู้ควบคุมงาน
๑. ………………………………………………………………………..
………………………………………………………

ประธานกรรมการฯ

อํานาจและหน้าที่
ควบคุมงาน ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่.........................................................

(………………………………………)
…………………………. ปฎิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

* ระบายสีเหลือง ให้พิมพ์เพิ่มใน Template

ตัวอย่างรายงานขอซื้อ การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ปรับข้อความตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานขอซื้อและการจัดทําประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ
เรียน
ด้วย...................................................................................มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
................................................................................... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลความจําเป็น
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ *ปรากฏรายละเอี ย ดในรายงานความต้ อ งการพั ส ดุ
เลขที่ .......................... ลงวันที่........................... (*ให้พิมพ์เพิ่มใน Template)
๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามคณะกรรมการคํ า นวณราคากลางคํ า นวณ/เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบคํ า นวณ จํ า นวน
................... บาท (....................................)
การระบุข้อความแหล่งที่มาของราคากลาง ให้ระบุข้อความตามภาพ

๔. วงเงินที่จะซื้อ
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี พ.ศ........ จํ า นวน.......................................... บาท
(............................................................)
๕. กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน.... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
(ข้อความในข้อนี้ ให้ตัดคําว่า “หรือให้งานแล้วเสร็จ” ออก

-2๖. วิธีที่จะซื้อและเหตุผล
ดําเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มี
รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ
๗. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
กรณีเห็นควรมีการวิจารณ์ ระบุข้อความว่า
ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อ....................................................ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) *โดยเห็นควร นําร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ
ไป เผ ย แ พ ร่ เ พื่ อ ให้ ส าธารณ ช น เส น อ แ น ะ วิ จ ารณ์ ผ่ าน ท างเว็ บ ไซ ต์ ข อ ง ก รม ช ล ป ระ ท าน
http://procurement.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
กรณีไม่เห็นควรมีการวิจารณ์ ระบุข้อความว่า
ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อ................................ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร ไม่นําร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่
เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ กองพัสดุ ส่วนจัดหาพัสดุ โทร.๒๒๖๘ และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง
๘. กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน…8.วันทําการ นับถัด
จากวันเสนอราคา
คําอธิบาย ให้ระบุ 8 วันทําการ ตามแนวทางบันทึกกองพัสดุ ที่ ผอ.พด.6127/2559 ลง
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
9. ข้อเสนออื่นๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
1. อนุมัติร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสนอ
2. อนุมัติให้ดําเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียด
ข้างต้น
3. ลงนามในร่ า งประกาศ ประกวดราคาซื้ อ ..............................ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. ลงนามในคํ าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ และคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คําอธิบายเพิ่มเติม
1. ระบายสีเหลือง ให้พิมพ์เพิ่มใน Template
2. การเสนอขออนุมัติร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสนอ อาจจะเสนอ
ในคราวเดียวกันกับการเสนอรายงานขอซื้อ ก็สามารถกระทําได้

ตัวอย่างคําสั่งคณะกรรมการ งานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คําสั่งกรมชลประทาน
ที่ ........................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สําหรับการประกวดราคาซื้อ.............................................................
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------ด้ วย กรมชลประทาน มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาซื้ อ .......................................ด้ ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Market : e-market) และด้ วยวิ ธี ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Bidding : e-bidding) จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง รายชื่ อ ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการประกวดราคาซื้อ ......................................... ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ……………………………………………………………………….. ประธานกรรมการฯ
………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………….. กรรมการ
………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………….. กรรมการ
………………………………………………………
อํานาจและหน้าที่
ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้ดําเนินการตามขั้นตอนของ
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และเงื่อนไขที่
กําหนดให้แล้วเสร็จและรายงานการพิจารณาภายใน 8 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ถ้ามีเหตุที่ทําให้การ
รายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ เพื่อพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น

-2คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. ………………………………………………………………………..
………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………..
………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………..
………………………………………………………

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ

อํานาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่.........................................................

(………………………………………)
…………………………. ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

* ระบายสีเหลือง ให้พิมพ์เพิ่มใน Template

แบบตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการ)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB…………………….

เรียน

ผ่าน พด........ และ .........

ตามที่.....(หัวหน้าหน่วยงาน)........ ได้อนุมัติเมื่อวันที่...................................ให้ดําเนินการประกวด
ราคาจ้ า งก่ อ สร้ า ง.......................................................................... ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-bidding) เล ข ที่ ................................. ว ง เงิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ............................บ า ท
(.....................................................) คณะกรรมการคํ า นวณราคากลางคํ า นวณราคากลางได้ เป็ น เงิ น
.........................บาท (..................................................) พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิ เล็กทรอนิ กส์เพื่ อดํ าเนินการตามประกาศสํานั กนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอรายงานผลการดําเนินการ ดังนี้
1. การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดําเนินการออก
ประกาศ เมื่ อ วั น ที่ ........................... กํ า หนดขอซื้ อ เอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ะหว่ า งวั น ที่
.............................ถึงวันที่ .............................. กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .....................................ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. มีผู้สนใจ
ขอซื้อเอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชําระเงินผ่านทางธนาคาร
จํานวน..............ราย มี ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิ กส์
จํานวน................ราย
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
e-market) และด้ วยวิธีป ระกวดราคาอิ เล็ก ทรอนิ กส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ข้อ 37 (5) โดย
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคาทุก
รายแล้ว ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จํ า นวน.....ราย และมี ผู้ เสนอราคาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน....ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้เสนอราคาหมายเลข….) มีคุณ สมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการตรวจสอบเอกสาร กําหนดยืนราคาเป็น
ระยะเวลา.........วัน นับแต่วันเสนอราคา (ครบกําหนดยืนราคาวันที่.......................) กําหนดให้งานแล้วเสร็จ
ภายใน........วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน

-22.2 บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้เสนอราคาหมายเลข….) มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง/
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ.......................(รายงานข้อเท็จจริง
ที่ไม่ถูกต้อง)....................................................... จึงไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร กําหนดยืนราคาเป็นระยะเวลา.........วัน นับแต่วันเสนอราคา (ครบกําหนดยืน
ราคาวันที่.......................) กําหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน........วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน
2.3 .....................ฯลฯ........................
ดังนั้น จึงมีผู้เสนอราคาที่มีคุณ สมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการตรวจสอบเอกสาร จํานวน..........ราย ดังนี้
(1) บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้เสนอราคาหมายเลข….) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
................................ บาท
(2) บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้เสนอราคาหมายเลข….) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
................................ บาท
(3) ........................ฯลฯ................................
และมีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบเอกสาร จํานวน..........ราย ดังนี้
(1) บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้เสนอราคาหมายเลข….)
(2) ........................ฯลฯ................................
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏผลการเสนอราคาตาม
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท/ห้าง........................................... (ผู้เสนอราคาหมายเลข.......) เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงิน
ทั้งสิ้น...........................บาท (............................................)
3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบราคาและใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคาของบริษัท/ห้าง................................. (ผู้เสนอราคาหมายเลข......) ผู้เสนอราคาต่ําสุด
พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาที่บริษัท/ห้างเสนอกับราคากลางของทางราชการแต่ละรายการแล้ว ปรากฏว่าทุก
รายการไม่สูงกว่าราคากลางของทางราชการ คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับราคาจากบริษัท/ห้าง........................................ ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
......................บาท (......................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง ปวงไว้ ด้ ว ยแล้ ว ต่ํ า กว่ า วงเงิ น งบประมาณเป็ น เงิ น ............................บาท (.....(ราคา
งบประมาณ).......... –...(ราคาที่เสนอ).............) คิดเป็น ...............% ของวงเงินงบประมาณ และต่ํากว่าราคา
กลางเป็นเงิน............................ บาท (...(ราคากลาง).......–......(ราคาที่เสนอ).....) คิดเป็น.............% ของราคา
กลาง และคิดเป็น ...........% ของผลประกวดราคา กําหนดยืนราคาเป็นระยะเวลา.............วัน นับแต่วันเสนอ
ราคา (ครบกําหนดยืนราคาวันที่................) กําหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน

-3อนึ่ง สําหรับผลการประกวดราคาคราวนี้ ต่ํากว่าราคากลางเกินร้อยละ 15 คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางได้มีบันทึกที่....................... ลงวันที่..........................ชี้แจงว่า.......เช่น คณะกรรมการกําหนด
ราคากลางได้คํานวณอัตราราคางานค่า Factor F และรายละเอียดอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
ของงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 13 มี น าคม 2555 และหนังสือเวีย นที่
เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ ผลการคํานวณราคากลางเป็นไปตามที่คณะกรรมการได้กําหนดราคากลางไว้แล้วเป็น
เงิน................บาท
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา ทั้ ง นี้ เป็ น อํ า นาจของ....... ตามคํ า สั่ ง กรมชลประทาน ที่
ข 1368/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
(ลงชื่อ)……………………………………………ประธานกรรมการ
(................................................)
(ลงชื่อ)………………………………..………… กรรมการ
(................................................)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(................................................)

แบบตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ใช้แบบตามระบบ e-GP)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB…………………….

เรียน

ผ่าน ..........

ตามที่ได้ดําเนินการจัดจ้างตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่......................................................
เรื่อง............................................................... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่............................ ลงวันที่................................... นั้น
หน่วยงาน................... ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้
การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง..........................................................................ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้ แ ก่ บริ ษั ท/ห้ าง...................................................... เสนอราคาต่ํ าสุ ด เป็ นเงิ น
ทั้ งสิ้น .............................. บาท (...........................................) รวมภาษี มู ลค่าเพิ่ มและภาษี อื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ํากว่าเงินงบประมาณ............................................ บาท คิดเป็นอัตราร้อย
ละ……………..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. เห็ นชอบผลการพิ จารณาประกวดราคาจ้ างก่ อสร้าง............................................... ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายงานเสนอ ตามบันทึกที่................ ลงวันที่................
๒. อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง.................................................................................................................
จากบริษัท/ห้าง...................................... เป็นเงินทั้งสิ้น..............................บาท (...................................)
๓. ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๔. ลงนามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา
(...........................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผ่าน
.........................................................................

ความเห็นผูม้ ีอํานาจสั่งจ้าง
( ) เห็นชอบ
( ) อนุมัติ
( ) ลงนามแล้ว
(.................................................)
...................................

ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding
(ปรับใช้ตามความจําเป็นและเหมาะสม)

ที่ ......................

...............................................
...............................................
……………………………………..

เรื่อง แจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานซื้อ/จ้าง..................................................................................
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้าง/ผู้จัดการ ร้าน............................................
อ้างถึง ประกาศประกวดราคา กรม/จังหวัด/สํานักงาน.................................. ลงวันที่..................................
ตามประกาศประกวดราคาที่อ้างถึง กรม/จังหวัด/สํานักงาน................................................. ได้
ประกาศประกวดราคาด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) งานซื้ อ /จ้ า ง...........................
.................................................................................... ลงวั น ที่ ..................................... เลขที่ โครงการ
................................. วงเงินงบประมาณ.................................บาท กําหนดวันเสนอราคายื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.................................ตั้งแต่เวลา……….น. ถึง
……… น. นั้น
บัดนี้ กรม/จังหวัด/สํานักงาน......................................................... ได้อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จาก
บริ ษั ท/ห้ า ง/ร้ า น...................................................... ในวงเงิ น .........................................บาท
(.....................................................) เนื่องจาก เป็นผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มี
คุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตาม
เงื่อนไขประกวดราคา และ*เสนอราคาต่ําสุด (กรณีเกณฑ์ราคา) ....**เป็นผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
(กรณี เกณฑ์ Price Performance) ทั้งนี้ หากประสงค์จะคั ดค้านผลการพิ จารณาผู้ชนะการเสนอราคาก็ให้
อุทธรณ์ต่อ.........(ระบุชื่อส่วนราชการที่จัดหาพัสดุนั้น)...... ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือฉบับนี้
พร้อมแสดงเหตุผลและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(..........................................)
(หัวหน้าหน่วยงาน)
...................................
โทรศัพท์
โทรสาร

ตัวอย่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ใช้แบบตามระบบ e-GP)

ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง...................................................
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่.......................
ตามประกาศกรมกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.........................
................................. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Bidding) เลขที่ ................................ลงวั น ที่ ..................... นั้ น
การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง........................................................... ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้ แ ก่ บริ ษั ท /ห้ า ง.................................. โดยเสนอราคาต่ํ า สุ ด เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
.........................บาท (..................................................) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว
ประกาศ ณ วันที่...........................................

