
วิธีดําเนินการกําหนดแนวปฏิบัติในการกํากับดูแล 
การเผยแพรขาวสารการประกาศประกวดราคา 

ความเปนมา 

                มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202 /ว 1 ลงวันที่ 3 
มกราคม 2537 เรื่องมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เห็นชอบใน
หลักการตามมาตรการทีส่ํานักงานตรวจเงินแผนดินเสนอ โดยใหสวนราชการถือปฏิบัติจนถงึปจจุบัน ซึ่ง
ตอมาบางมาตรการไดมีการผอนปรนใหกับผูรบัจางเนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตทิางเศรษฐกิจ มาตรการ
ดังกลาวสามารถปองกันการสมยอมในการเสนอราคาไดในระดับหนึ่ง แตยังปรากฎเปนขาวคราวอยูเสมอ
ประการหนึ่งวายังมีการพยายามปดก้ันขาวการประกวดราคาไมใหแพรหลาย ซึ่งแนนอนการที่จะสามารถ
ดําเนินการปดขาวไดก็ตองมีเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของในสวนตาง ๆ ใหความรวมมือ 

ขอเท็จจรงิ 

                สํานกังานตรวจเงินแผนดิน ไดตระหนักถึงความสาํคัญของเรื่องนี ้จึงไดกําหนดมาตรการให
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนแหลงเผยแพรขาวการประกวดราคาการจัดซือ้จัดจางของสวนราชการและ
รัฐ วิสาหกิจตาง ๆ ถึงแมระเบยีบพัสดุจะไมไดกําหนดใหสํานักงานตรวจเงนิแผนดินตองเผยแพรก็ ตาม 
ทั้งนี้เพราะ สํานักงานตรวจเงนิแผนดินมีศักยภาพทีจ่ะดาํเนินการเรื่องนี้ไดเนื่องจากมี สํานกังานตั้งอยูใน
สวนกลางและทุกสวนภูมิภาคของประเทศ และไดประชาสัมพันธใหสื่อมวลชนทราบ โดยกําหนดขั้นตอน
การปฏิบัติเก่ียวกับเอกสารการประกวดราคาทีส่วนราชการและรัฐ วิสาหกิจสงมาใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินตามระเบียบ มาตรการดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑการรับและการปดประกาศเผยแพรขาวการ 
ประกวดราคาไวอยางชดัเจน รัดกุม เปนไปในแนวทางเดียวกัน และโปรงใส สามารถตรวจสอบได หากมี
เจาหนาที่ของสํานักงานตรวจเงินแผนดินผูหนึ่งผูใดมีเจตนาไม บริสทุธ์ิ ปรากฏวาไดผลอยางดียิ่ง ซึ่งสิ่ง
หนึ่งที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน คือ มีการพยายามปดก้ันการเผยแพรขาวการประกวดราคาที่สงมาให
สํานักงานตรวจเงิน แผนดินทุกรูปแบบภายในระยะเวลาประมาณ 1 ป ที่ดําเนนิการเกี่ยวกับเรือ่งนี้ 
สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดรบัรายงานปญหาอุปสรรคหลายกรณี ดังนี้ 

1. มีการตดิตอใหไมปดประกาศหรือกระทาํการ  จํานวน      6     เรื่อง   ปดก้ันขาวสารการประกาศประกวด
ราคา 

2. การสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณยี   จํานวน     12    เรื่อง  เกิดการสญูหาย 
3. เอกสารในซองมิใชประกาศประกวดราคา จํานวน      3     เรื่อง 
4. มีการทําหลกัฐานเท็จวานาํสงทางไปรษณยี
แลว จํานวน     11    เรื่อง 

5. การสงประกาศประกวดราคามีการปลอม
แปลง 

จํานวน      4    เรื่อง   เอกสารในใบตอบรับปลายทางของ
ไปรษณีย 

6. มีการนําสงไปรษณียแตขอคืนภายหลัง จํานวน      1    เรื่อง 
7. ไดรับประกาศประกาศประกวดราคาลาชา จํานวน     50    เรื่อง 
8. ไมสงประกาศประกวดราคา   จํานวน     25    เรื่อง 

9. กําหนดเงื่อนไขในประกาศประกวดราคา จํานวน     24    เรื่อง ไมถูกตองตามระเบียบ หรือเปนการ
ปดก้ันขาว ฯ 

 รวม     136    เรื่อง 

แสดงใหเห็นถึงจุดออน ในการควบคุมข้ันตอนในการดาํเนินการเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคาของสวน 
ราชการและรัฐวิสาหกจิที่ไมมีระบบที่สามารถควบคุมตรวจสอบที่ชดัเจนเชนเดียว กันกับการรับและการปด
ประกาศประกวดราคาของสํานกังานตรวจเงินแผนดิน 

                สํานกังานตรวจเงินแผนดิน ไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ มี
การจัดระบบการบริหารจดัการเก่ียวกับข้ันตอนการประกาศประกวดราคาใหชดัเจน โปรงใส เปนแนวทาง
เดียวกันทุกสวนราชการหรือหนวยงาน ตลอดจนหนวยงานทีเ่ปนสื่อในการรบัและจดัสงเอกสารการ
ประกวดราคา คือ การสื่อสารแหงประเทศไทย เพ่ือใหสามารถควบคุมตรวจสอบไดทุกข้ันตอนในระหวาง
การเดินทางของเอกสารดังกลาว โดยการจดัประชุมสวนราชการหรือทุกหนวยงานที่มีการจดัซื้อจัดจางเปน



จํานวนเงินมาก ๆ รวมทั้งการสือ่สารแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ องคการสื่อสารมวลชนแหง
ประเทศไทย เพ่ือกําหนดหลกัเกณฑในการจัดทาํแนวทางปฏิบัติในการบรหิารจดัการการประกาศประกวด
ราคา 

วัตถุประสงค 

                ขอเสนอของสํานักงานตรวจเงินแผนดินครั้งนี้ มีวตัถุประสงคดังตอไปนี้ 

                1. เพ่ือใหสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการดาํเนินการและ
การจัดสงเอกสารการประกวดราคา ใหเปนไปในรูปแบบเดยีวกัน มีผูรับผดิชอบชัดเจนทุกข้ันตอน สราง
ความโปรงใส และทําใหเกิดการกํากับดูแลทีด่ ี(Good Governance) ซึ่งจะลดโอกาสการกระทําทุจรติโดย
การปดก้ันขอมลูการประกวดราคาเพื่อใหรู กันอยูในเฉพาะกลุม 

                2. เพ่ือเสริมมาตรการการปองกันการสมยอมกันในการเสนอราคา รวม 8 มาตรการทีส่ํานักงาน
ตรวจเงินแผนดนิเคยนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะ รัฐมนตรใีหสวนราชการถือปฏิบัต ิ

                3. ใหผูบรหิารของสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ มีความสํานึกและมีความรับผดิชอบเกี่ยวกับ
เอกสารการประกวดราคา 

                4. เพ่ือใหประกาศประกวดราคาไดมีการเผยแพรอยางกวางขวาง เปนไปตามเจตนารมยของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบพัสดขุองหนวยงานอื่น 

                5. เพ่ือใหการประกวดราคามีการแขงขันกันอยางเสรี ตามรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบันมาตรา 87 ซึ่ง
กําหนดวา “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศยักลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยาง
เปนธรรม คุมครองผูบริโภค ฯลฯ ” ทําใหมีโอกาสไดคดัเลอืกผูประกอบการทีด่ีไดและในราคาที่เปนธรรม 
เกิดความเปนธรรมในสังคมธุรกิจ 

วิธีดาํเนินการ 

                1. สํานักงานตรวจเงนิแผนดินจัดการประชุมผูแทนหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ คือ กรมทาง
หลวง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร องคการบรหิารสวนตาํบล สํานักงานเทศบาล กรมการปกครองในฐานะดูแลหนวยงาน
สวนทองถิ่น การสื่อสารแหงประเทศไทย องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย กรมประชาสมัพันธ 
สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ีสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ป. สมาคมนักบัญชีและผูสอบบญัชรีับ
อนุญาตแหงประเทศไทย สมาคมนักบริหารพสัดแุหงประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย และ
นายจินตนา ชื่นศิริ รองเลขาธิการพระราชวังซึง่เปนที่ปรึกษาดานการพัสดสุาํนักงานตรวจเงินแผนดิน 

               2. รวมกันกําหนดรูปแบบหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเกี่ยวกับประกาศ
ประกวดราคาใหมีการควบคุมดูแล มีผูรับผิดชอบ การจัดสงใหหนวยงานตามระเบียบใหถกูตอง ชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได และมีการกําหนดโทษทีเ่หมาะสม 

                      3. เม่ือไดหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัตติามขอ 2 แลว ใหนําเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือใหสวน
ราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติโดยเครงครดั 

แนวปฏิบัติในการกาํกับดูแลการเผยแพรขาวสารการประกาศประกวดราคา 

                เพ่ือใหประกาศประกวดราคาไดมีการเผยแพรอยางกวางขวาง โดยไมมีการปดก้ันซึ่งเปนสวน
หนึ่งในการปองกันการสมยอมกันในการเสนอราคา (ฮ้ัว) จึงจาํเปนตองกําหนดแนวปฏิบัติใหชัดเจน รดักุม 
โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมผีูรับผิดชอบทุกข้ันตอน โดยกําหนดแนวปฏิบัตแิยกตามหนวยงาน ที่
เก่ียวของกับการเผยแพรขาว คือ หนวยงานที่ออกประกาศประกวดราคา หนวยงานที่ทาํหนาที่รับฝากและ
นําสงประกาศประกวดราคา (การสื่อสารแหงประเทศไทย) และหนวยงานทีมี่หนาที่เผยแพร ดังนี้ 

หนวยงานที่ออกประกาศประกวดราคา 



1. การจดัทาํและควบคมุประกาศประกวดราคา 

                   1.1 ใหหวัหนาเจาหนาที่พัสดหุรือผูไดรับการแตงตัง้จากหัวหนาหนวยงานใหทาํหนาที ่
หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสด ุมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจดัทําประกาศประกวดราคาใหมากพอสําหรบั
การปดประกาศประกวดราคา และการจดัสงตามระเบียบพัสดุ แลวสงมอบคูฉบับหรือสาํเนาใหผูบันทกึ
ทะเบียนประกาศประกวดราคาที่ไดรบัการแตงตั้งลงชื่อรบัมอบในตนฉบบักอนการปดประกาศประกวด
ราคา 

                    1.2 ใหผูบันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา บันทึกรายการลงในทะเบียนประกาศประกวด
ราคา (ตามแบบแนบทาย 1) ทันทใีนวันที่ไดรับคูฉบับหรือสาํเนาประกาศประกวดราคานั้น ทุกประกาศ
ประกวดราคา แลวบันทึกเลขลาํดับทีต่ามทะเบียนประกาศประกวดราคาไวดานบนประกาศประกวดราคา
ฉบับทีจ่ะปดประกาศ 
              การดําเนินการตามขอ 1.1 และ 1.2 ใหกระทํา ใหแลวเสร็จภายในวนัเดียวกับวันทีอ่อกประกาศ
ประกวดราคาหรืออยางชาภายใน วันทําการถดัไป ทั้งนี้ตองมรีะยะเวลาเผยแพรกอนการใหหรือขาย
เอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ 

          2. การปดและปลดประกาศประกวดราคา 

               2.1  การปดประกาศประกวดราคา 

                  2.1.1 ผูบันทึกทะเบยีนประกาศประกวดราคา ตามขอ 1   สงมอบประกาศประกวดราคาฉบับที่
บันทึกเลขลําดบัที่กํากับใหผูปดประกาศประกวดราคาและพยานบุคคลตามที่ไดรบัการแตงตั้งทนัที
ในวันที่บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา โดยใหผูปดประกาศประกวดราคาพรอมพยานบุคคลดังกลาว 
ดําเนินการดังนี ้

• ลงชื่อและวันเดอืนปรับมอบในทะเบียนประกาศประกวดราคา  
• ลงชื่อและวันเดอืนปที่ปดประกาศกํากับไวดานบนประกาศประกวดราคาฉบับที่

จะนําไปปดประกาศ  
• นําประกาศประกวดราคาไปปดประกาศในตูปดประกาศประกวดราคา  
• หลังจากปดประกาศแลวตรวจสอบใหแนชดัวาตูปดประกาศประกวดราคาใส

กุญแจเรียบรอยและไมสามารถเปดออกได  

                การดาํเนินการดังกลาวใหกระทาํใหแลวเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่ไดรับ ประกาศประกวดราคา
จากผูบันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา หรอือยางชาภายในวันทําการถดัไป ทั้งนี้ใหกระทาํกอนการให
หรือขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ 
                ทั้งนีใ้หผูปดประกาศประกวดราคาเปนผูรักษากุญแจตูปดประกาศประกวดราคา และจดัทาํ
หลักฐานการรับ-สงมอบกุญแจตูปดประกาศประกวดราคา กับผูปลดประกาศประกวดราคา 
                หากหนวยงานเห็นสมควรจดัสงประกาศประกวดราคาไปเผยแพร ณ ที่ทําการสาขาหรือ
หนวยงานตนสงักัดดวยก็ใหกระทําได 

                2.1.2   ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบการปดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่ปด
ประกาศ และจดัทําบันทึกไวเปนหลักฐาน แลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาดาํเนินการ 

               2.2   การปลดประกาศประกวดราคา 

                หลังจากวันเปดซองประกวดราคาแลว ใหผูบันทกึทะเบียนประกาศประกวดราคาพรอม
พยานบุคคลทีไ่ดรับการแตงตั้งขอรับกุญแจตูปดประกาศประกวดราคาจากผูปดประกาศประกวดราคา 
ตามขอ 2.1.1 วรรคสาม โดยลงชื่อและวันเวลารับมอบไวในหลักฐาน แลวปลดประกาศประกวดราคา แตละ
ฉบับ พรอมลงชื่อและวนัเดือนปที่ปลดประกาศประกวดราคากํากับไวดานลางประกาศประกวดราคาที่ปลด 
และในทะเบยีนประกาศประกวดราคา หลังจากปลดประกาศประกวดราคาเรยีบรอยแลว ใหสงมอบกุญแจตู
ปดประกาศประกวดราคาใหผูปดประกาศประกวดราคา พรอมลงชื่อและวันเวลาไวในหลักฐาน 
                ทั้งนี้ ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะตองมิใชบุคคลเดยีวกัน และจะตองมิใชบุคคลที่
เปนพยานในแตละกรณีดวย 
 



            3. การสงประกาศประกวดราคาใหหนวยงานที่มหีนาที่เผยแพรตามระเบียบ 

                จัดใหมีซองประกาศประกวดราคาที่มีลักษณะพิเศษ (ตามแบบแนบทาย 2) 

                3.1 กรณีหนวยงานที่ออกประกาศประกวดราคาเปนผูจัดสง
โดยตรง 

                    3.1.1 เม่ือผูบันทกึทะเบียนประกาศประกวดราคา บันทึกรายการตามขอ 1.2 เรียบรอยแลว ให
ดําเนินการดังนี ้

• บันทึกรายการนําสงในสมดุสงหนังสือหรือใบรับหนังสือ  
• จัดเตรยีมซองประกาศประกวดราคาพรอมประกาศประกวดราคาและ

เอกสารประกวดราคาแลวแตกรณี และจาหนาซอง  
• บรรจุประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแลวแตกรณี ใส

ซองและปดผนกึตอหนาผูนําสงประกาศประกวดราคาที่ไดรับการ
แตงตั้ง  

• สงมอบซองประกาศประกวดราคาพรอมสมดุสงหนังสือหรือใบรับ
หนังสือใหผูนําสงประกาศประกวดราคาลงชื่อรับในทะเบียนประกาศ
ประกวดราคา  

                    3.1.2 ผูนําสงประกาศประกวดราคานําสงโดยใหผูรับ ณ หนวยงานปลายทางลงลายมือชื่อ 
พรอมระบชุื่อ นามสกุล ตําแหนง และวันเวลาในสมดุสงหนังสือหรือใบรับหนังสือใหครบถวน แลวสงมอบ
สมุดสงหนังสือหรือใบรับหนังสือใหผูบันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคาเก็บรักษา 
                    การดําเนินการตามขอ 3.1.1 และ 3.1.2 ใหกระทาํใหแลวเสร็จภายในวันเดยีวกับวันที่บันทึก
ทะเบียนประกาศประกวดราคา หรืออยางชาภายในวันทําการถดัไป ทั้งนี้ใหกระทํากอนการใหหรือขาย
เอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ 
                    3.1.3 ใหผูบันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของสมุดสง
หนังสือหรือใบรับหนังสือ หากไมถูกตองใหรายงานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

                3.2   กรณีหนวยงานที่ออกประกาศประกวดราคาเปนผูจัดสง
ทางไปรษณีย 

                    3.2.1 เม่ือผูบันทกึทะเบียนประกาศประกวดราคา บันทึกรายการตามขอ 1.2 เรียบรอยแลว ให
ดําเนินการดังนี ้

• จัดทาํใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 
โดยชาํระคาฝากสงเปนรายเดอืน (ตามแบบแนบทาย 3) พรอมสําเนา  

• จัดเตรยีมซองประกาศประกวดราคาพรอมประกาศประกวดราคาและ
เอกสารประกวดราคาแลวแตกรณี และจาหนาซอง  

• บรรจุประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแลวแตกรณี ใส
ซองและปดผนกึตอหนาผูนําสงประกาศประกวดราคาที่ไดรับการ
แตงตั้ง  

• สงมอบซองประกาศประกวดราคาพรอมใบนําสงประกาศประกวด
ราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยชําระคาฝากสงเปนราย
เดือน ใหผูนําสงประกาศประกวดราคาลงชื่อรบัในทะเบยีนประกาศ
ประกวดราคา  

                    3.2.2 ผูนําสงประกาศประกวดราคาจัดสงใหทีท่าํการไปรษณีย โดยลงลายมือชื่อ ผูนําสง
ประกาศประกวดราคาและพนกังานรับฝากพรอมกัน ทั้งนี้ใหระบุชื่อ นามสกุล และวันเวลาใหครบถวน ทั้ง
ตนฉบับและสําเนาใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยชําระคาฝากสงเปน
รายเดือน แลวผูนําสงประกาศประกวดราคารบัมอบสําเนาใบนําสงดังกลาวมาสงมอบให ผูบันทึกทะเบียน
ประกาศประกวดราคาเก็บรักษา 
                    การดําเนินการตามขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ใหกระทาํใหแลวเสร็จภายในวันเดยีวกับวันที่บันทึก
ทะเบียนประกาศประกวดราคา หรืออยางชาภายในวันทําการถดัไป ทั้งนี้ใหกระทํากอนการใหหรือขาย



เอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ 
                    3.2.3 ในกรณีทีต่องการขอถอนคืน แกไข หรือเปลี่ยนแปลงจาหนา ทีฝ่ากสงกับเจาหนาที่
ไปรษณียไวแลว ใหหนวยงานทําหนังสือถึงหวัหนาทีท่ําการไปรษณียทีฝ่ากสง แลวมอบใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการฝากสงดําเนินการดังนี ้

• ติดตอ ณ ที่ทําการไปรษณียเพ่ือขอถอนคืนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงจา
หนา โดยแสดงหลักฐานประจําตัว สําเนาใบนําสงประกาศประกวด
ราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยชําระคาฝากสงเปนราย
เดือน (ฉบับเดมิ) และตัวอยางจาหนาที่ตองการขอถอนคืน แกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงจาหนา  

• ตรวจสอบการบนัทึกการขอถอนคืน แกไข หรือเปลี่ยนแปลงจาหนา 
ในใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณยีดวนพิเศษ (EMS) 
โดยชาํระคาฝากสงเปนรายเดอืน (ฉบับเดิม) ทั้งตนฉบับและสําเนา
พรอมการลงลายมือชื่อ ระบุชื่อ นามสกุล และวันเวลาของเจาหนาที่
ไปรษณียวาถูกตองครบถวน หรือไม  

• รับมอบสําเนาใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ 
(EMS) โดยชําระคาฝากสงเปนรายเดือน (ฉบับเดิม) ที่บันทึกการ
แกไขแลวและซองที่ขอถอนคนื(ถามี) จากเจาหนาที่ไปรษณีย  

• สงมอบสาํเนาใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ 
(EMS) โดยชําระคาฝากสงเปนรายเดือน (ฉบับเดิม) ที่บันทึกการ
แกไขแลวและซองที่ขอถอนคนื(ถามี) ใหผูบันทึกทะเบียนประกาศ
ประกวดราคา  

                    3.2.4 ใหผูบันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของสําเนาใบ
นํา สงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยชําระคาฝากสงเปนรายเดือนตามขอ 
3.2.2 และ 3.2.3 หากไมถูกตองใหรายงานหวัหนาเจาหนาทีพั่สดุเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

                3.3 กรณีสารบรรณกลางเปนผูจัดสงโดยตรง 

                    3.3.1 เม่ือผูบันทกึทะเบียนประกาศประกวดราคา บันทึกรายการตามขอ 1.2 เรียบรอยแลว ให
สงมอบประกาศประกวดราคาทีจ่ะจัดสงใหหนวยงานที่มีหนาที่เผยแพรตามระเบียบ แก ผูรบัประกาศ
ประกวดราคาในหนวยสารบรรณกลางที่ไดรับแตงตัง้ (หรอื ผูรับประกาศประกวดราคาใน
หนวยงานธรุการหรอืหนวยงานอื่นที่ไดรับการแตงตั้ง สาํหรับหนวยงานในภูมิภาค) ทนัทีในวันที่
บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา โดยใหลงชื่อรับมอบในทะเบียนประกาศประกวดราคา 
                    3.3.2 ผูรับประกาศประกวดราคาในหนวยสารบรรณกลาง (หรือ ผูรับประกาศประกวดราคาใน
หนวยงานธรุการหรือหนวยงานอื่น สําหรับหนวยงานในภูมิภาค) ดําเนินการดงันี้ 

• ลงทะเบียนหนงัสือสง  
• บันทึกรายการนําสงในสมดุสงหนังสือหรือใบรับหนังสือ  
• จัดเตรยีมซองประกาศประกวดราคาพรอมประกาศประกวดราคาและ

เอกสารประกวดราคาแลวแตกรณี และจาหนาซอง  
• บรรจุประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแลวแตกรณี ใส

ซองและปดผนกึตอหนาผูนําสงประกาศประกวดราคาที่ไดรับการ
แตงตั้ง  

• สงมอบซองประกาศประกวดราคาพรอมสมดุสงหนังสือหรือใบรับ
หนังสือใหผูนําสงประกาศประกวดราคาลงชื่อรับในทะเบียนหนังสือ
สง  

                    3.3.3 ผูนําสงประกาศประกวดราคานําสงโดยใหผูรับ ณ หนวยงานปลายทาง ลงลายมือชื่อ 
พรอมระบชุื่อ นามสกุล ตําแหนง และวันเวลาในสมดุสงหนังสือหรือใบรับหนังสือใหครบถวนแลวสงมอบ
สมุดสง หนังสอืหรือใบรับหนงัสือใหหัวหนาหนวยสารบรรณกลาง (หรือ หัวหนาหนวยงานธุรการ สําหรบั
หนวยงานในภมิูภาค) เก็บรักษา 
                    การดําเนินการตามขอ 3.3.2 และ 3.3.3 ใหกระทาํใหแลวเสร็จภายในวันที่ไดรับประกาศ
ประกวดราคาจากผูบันทึกทะเบียน ประกาศประกวดราคา หรอือยางชาภายในวันทําการถดัไป ทั้งนี้ให
กระทํากอนการใหหรือขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ 
                    3.3.4 ใหหัวหนาหนวยสารบรรณกลาง (หรือ หัวหนาหนวยงานธุรการ สําหรบัหนวยงานใน



ภูมิภาค) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของสมุดสงหนังสอืหรือใบรับหนงัสือกับทะเบียนหนังสือสง หาก
ไมถูกตองใหรายงานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

                3.4 กรณีสารบรรณกลางเปนผูจัดสงทางไปรษณีย 

                    3.4.1 เม่ือผูบันทกึทะเบียนประกาศประกวดราคา บันทึกรายการตามขอ 1.2 เรียบรอยแลว ให
สงมอบประกาศประกวดราคาทีจ่ะจัดสงใหหนวยงานที่มีหนาที่เผยแพรตามระเบียบ แก ผูรบัประกาศ
ประกวดราคาในหนวยสารบรรณกลางที่ไดรับการแตงตั้ง (หรือ ผูรบัประกาศประกวดราคาใน
หนวยงานธรุการหรอืหนวยงานอื่นที่ไดรับการแตงตั้ง สาํหรับหนวยงานในภูมิภาค) ทนัทีในวันที่
บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา โดยใหลงชื่อรับมอบในทะเบียนประกาศประกวดราคา 
                    3.4.2 ผูรับประกาศประกวดราคาในหนวยสารบรรณกลาง (หรือ ผูรับประกาศประกวดราคาใน
หนวยงานธรุการหรือหนวยงานอื่น สําหรับหนวยงานในภูมิภาค) ดําเนินการดงันี้ 

• ลงทะเบียนหนงัสือสง  
• จัดทาํใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 

โดยชาํระคาฝากสงเปนรายเดอืน (ตามแบบแนบทาย 3) พรอมสําเนา  
• จัดเตรยีมซองประกาศประกวดราคาพรอมประกาศประกวดราคาและ

เอกสารประกวดราคาแลวแตกรณี และจาหนาซอง  
• บรรจุประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแลวแตกรณี ใส

ซองและปดผนกึตอหนาผูนําสงประกาศประกวดราคาที่ไดรับการ
แตงตั้ง  

• สงมอบซองประกาศประกวดราคาพรอมใบนําสงประกาศประกวด
ราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยชําระคาฝากสงเปนราย
เดือน ใหผูนําสงประกาศประกวดราคาลงชื่อรบัในทะเบยีนหนังสือสง  

                    3.4.3 ผูนําสงประกาศประกวดราคาจัดสงใหทีท่าํการไปรษณีย โดยลงลายมือชื่อ ผูนําสง
ประกาศประกวดราคาและพนกังานรับฝากพรอมกัน ทั้งนี้ใหระบุชื่อ นามสกุล และวันเวลาใหครบถวน ทั้ง
ตนฉบับและสําเนาใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยชําระคาฝากสงเปน
รายเดือน แลวผูนําสงประกาศประกวดราคารบัมอบสําเนาใบนําสงดังกลาวมาสงมอบใหหัวหนา หนวยสาร
บรรณกลาง (หรือ หัวหนาหนวยงานธุรการ สําหรับหนวยงานในภูมิภาค) เก็บรักษา 
                    การดําเนินการตามขอ 3.4.2 และ 3.4.3 ใหกระทาํใหแลวเสร็จภายในวันที่ไดรับประกาศ
ประกวดราคาจากผูบันทึกทะเบียน ประกาศประกวดราคา หรอือยางชาภายในวันทําการถดัไป ทั้งนี้ให
กระทํากอนการใหหรือขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ 
                    3.4.4 ในกรณีทีต่องการขอถอนคืน แกไข หรือเปลี่ยนแปลงจาหนา ทีฝ่ากสงกับเจาหนาที่
ไปรษณียไวแลว ใหหนวยงานทําหนังสือถึงหวัหนาทีท่ําการไปรษณียทีฝ่ากสง แลวมอบใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการฝากสงดําเนินการดังนี ้

• ติดตอ ณ ที่ทําการไปรษณียเพ่ือขอถอนคืนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงจา
หนา โดยแสดงหลักฐานประจําตัว สําเนาใบนําสงประกาศประกวด
ราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยชําระคาฝากสงเปนราย
เดือน (ฉบับเดมิ) และตัวอยางจาหนาที่ตองการขอถอนคืน แกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงจาหนา  

• ตรวจสอบการบนัทึกการขอถอนคืน แกไข หรือเปลี่ยนแปลงจาหนา 
ในใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณยีดวนพิเศษ (EMS) 
โดยชาํระคาฝากสงเปนรายเดอืน (ฉบับเดิม) ทั้งตนฉบับและสําเนา
พรอมการลงลายมือชื่อ ระบุชื่อ นามสกุล และวันเวลาของเจาหนาที่
ไปรษณียวาถูกตองครบถวน หรือไม  

• รับมอบสําเนาใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ 
(EMS) โดยชําระคาฝากสงเปนรายเดือน (ฉบับเดิม) ที่บันทึกการ
แกไขแลวและซองที่ขอถอนคนื(ถามี) จากเจาหนาที่ไปรษณีย  

• สงมอบสาํเนาใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ 
(EMS) โดยชําระคาฝากสงเปนรายเดือน (ฉบับเดิม) ที่บันทึกการ
แกไขแลวและซองที่ขอถอนคนื(ถามี) ใหหัวหนาหนวยสารบรรณ
กลาง (หรือ หัวหนาหนวยงานธุรการ สําหรับหนวยงานในภมิูภาค)  



                    3.4.5 ใหหัวหนาหนวยสารบรรณกลาง (หรือ หัวหนาหนวยงานธุรการ สําหรบัหนวยงานใน
ภูมิภาค) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของสําเนาใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวน 
พิเศษ (EMS) โดยชาํระคาฝากสงเปนรายเดือนตามขอ 3.4.3 และ 3.4.4 หากไมถูกตองใหรายงานหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

หนวยงานที่ทาํหนาทีร่ับฝากและนําสงประกาศประกวดราคา (การส่ือสารแหงประเทศไทย) 

                เม่ือสวนราชการ รฐัวสิาหกิจ และหนวยงานอื่นของรฐันําซองประกาศประกวดราคาพรอม
หลักฐานใบนาํสงประกาศ ประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 
(ใบนําสง ฯ) มายื่นตอเจาหนาที่ไปรษณีย เพ่ือฝากสงเขาสูทางไปรษณียโดยใชบริการไปรษณียดวน
พิเศษ (EMS) หรือบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ตอบรับ ใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของดาํเนินการดังนี ้

1. การรับฝาก 

                1.1   พนักงานรบัฝากที่ไดรบัการแตงตั้งตรวจสอบความถูกตองของไปรษณียดวนพิเศษ 
(EMS) ที่นํามาฝากสงใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่กําหนด เชน ตรวจสอบการหุมหอ ขนาด 
นํ้าหนัก จาหนาชื่อและที่อยูของผูรับและผูฝากสง ใหมีรายละเอียดครบถวน รายละเอียดในแบบพิมพใบรับ
ฝากไปรษณียดวนพิเศษ (ป.187) ใหชื่อผูรับตรงกับจาหนาทีป่รากฏบนหอ/ซองหรือใบนําสงฯ ใบนําสง ฯ 
มีลายมือชื่อเจาหนาทีผู่รับผดิชอบในการฝากสงตรงกับทีใ่หไวกับที่ทําการไปรษณีย เปนตน 
                1.2   เม่ือตรวจสอบแลวถูกตอง ใหดาํเนินการรับฝาก โดยปฏิบัติเก่ียวกับการรับฝากไปรษณีย
ดวนพิเศษ (EMS) ตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กําหนดในระเบียบที่เก่ียวของ พรอมบันทกึรายการในใบ
นําสง ฯ และใบรับฝากไปรษณยีดวนพิเศษ (ป.187) ลงลายมอืชื่อผูนําสงประกาศประกวดราคาและ
พนักงานรับฝากในใบนําสงฯ ทั้งตนฉบับและสําเนาโดยพรอมกัน ทั้งนี้ใหระบุชื่อ นามสกุล พรอมวันเวลา
ใหครบถวน และพนักงานรับฝากประทับตราประจําวันใหชดัเจนเพื่อเปนหลักฐานการรับฝาก แลวมอบ
สําเนาใบนําสงฯ ใหผูนําสงประกาศประกวดราคา ตนฉบับใบนําสงฯ เก็บเปนหลักฐานประจําที่ทาํการ 
                1.3   ใหพนักงานรับฝาก สงมอบไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ที่รับฝากไวแลวใหแกเจาหนาทีท่ี่
ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการปดถุง โดยกรอกรายละเอียดในรายการรับสงมอบไปรษณยีภัณฑ/พัสดุ
ไปรษณีย ภายในที่ทาํการ....(ป 210) เพ่ือเปนหลักฐานในการรับ-สงมอบ พรอมทั้งลงชื่อรับ-สงมอบตอกัน
ใหครบถวน 

2. การสงตอ 

                เจาหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการปดถุง ตรวจสอบจํานวน ความเรยีบรอยของหอ/
ซองไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เม่ือเห็นวาถูกตองเรียบรอย ใหดําเนินการคัดแยกออกเปน 2 พวก คือ 

                2.1   กรณีนําจายในพ้ืนที่เขตจายรบัผิดชอบของที่ทาํการไปรษณียตนทาง ใหสงมอบกับ
เจาหนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมายใหเปนกรรมการเปดถุง เพ่ือทําการประทับตราประจําวันที่ดานหลังหอ/ซอง 
แลวสงมอบใหเจาหนาที่นําจายที่เปนพนักงานการสือ่สาร ฯ ที่ไดรบัการแตงตั้ง โดยจดัทําบญัชี
ควบคุมการนําจายไปรษณียดวนพิเศษ (ป.187 พิเศษ) หรือบญัชีควบคุมการนําจายไปรษณียภัณฑรับรอง/
ลงทะเบียน/ไปรษณียดวนพิเศษ/ พัสดุไปรษณียในประเทศภายนอกที่ทําการ (ป.184) เพ่ือดําเนินการ
ตอไป 
                2.2   กรณีตองขนสงตอไปเพ่ือนําจายในพื้นที่เขตจายรับผิดชอบของที่ทําการไปรษณียแหงอ่ืน 
ใหดําเนินการจดัทําเอกสารในการขนสง โดยลงรายการในบญัชีกํากับถุงไปรษณียดวนพิเศษ (ป.29) ให
ครบถวน และระบุเลขหมายของไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) แตละชิ้น พรอมลงชื่อกรรมการปดถุง และ
ประทบัตราประจําวัน แลวดําเนินการปดถุง โดยจดัทาํบัญชมีอบหมายถุงไปรษณีย (ป.58 พิเศษ) สงมอบ
ถุงใหกับผูขนสง ตามกําหนดเวลาและระบบการขนสงที่วางไว 

3. การนําจาย 

                3.1   เจาหนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมายใหเปนกรรมการเปดถุง ตรวจสอบจํานวนถุง ความเรียบรอย
ของถุงกับบัญชมีอบหมายถุงไปรษณีย (ป.58 พิเศษ ) ใหถูกตองตรงกัน 
                3.2   เม่ือตรวจสอบความถูกตองเรยีบรอย ใหเปดถงุเพ่ือนําไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ที่บรรจุ
ภายในออกมาตรวจสอบความเรียบรอย เชน เลขที่ EMS แตละชิ้น จํานวนทีไ่ดรับ รวมทั้งสภาพหอ/ซอง 
ใหถูกตองตรงกับบัญชีกํากับถุงไปรษณียดวนพิเศษ (ป.29) หากถูกตองเรยีบรอยใหประทบัตราประจําวัน
นําจายที่ดานหลังหอ/ซอง แลวสงมอบใหเจาหนาที่นําจายที่เปนพนักงานการสื่อสาร ฯ ที่ไดรับการ



แตงตั้ง โดยจดัทําบญัชคีวบคุมการนําจายไปรษณียดวนพิเศษ (ป.187 พิเศษ) หรือ บัญชคีวบคุมการนํา
จาย ฯ (ป.184) โดยกรอกรายละเอียดสงมอบ เชน เลขหมายไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) แตละชิ้น จํานวน
ชิ้นทีส่งมอบ แลวใหเจาหนาทีนํ่าจายลงชื่อ พรอมวันเดือนป และเวลาที่รบัมอบ 
                3.3   เม่ือเจาหนาที่นําจาย นําจายไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ใหแกผูรับประกาศประกวดราคา
เรียบรอยแลว ใหผูควบคุมการนําจายเรยีกหลกัฐานการนําจาย ที่ผูรับลงชื่อ พรอมวันเวลาแลวคืนจาก
เจาหนาที่นําจาย ตรวจสอบความเรียบรอยของหลักฐานการนําจาย เม่ือเห็นวาถูกตองเรยีบรอย จึงเก็บเปน
หลักฐานไวตอไป 

4. การขอถอนคืน แกไขหรอืเปล่ียนแปลงจาหนา 

                เม่ือไดรับหนังสือการขอถอนคืน แกไข หรือ เปลี่ยนแปลงจาหนา จากหนวยงานผูฝากสง ให
เจาหนาที่ไปรษณียดําเนินการดังนี ้

• ตรวจสอบหลักฐานประจําตัวของเจาหนาทีผู่รบัผิดชอบในการฝากสง สาํเนาใบ
นําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยชาํระคาฝาก
สงเปนรายเดือน (ฉบับเดิม) และตัวอยางจาหนาสิ่งของทีต่องการถอนคืน 
แกไข หรือเปลี่ยนแปลงจาหนา  

• บันทึกการขอถอนคืน แกไข หรือเปลี่ยนแปลงจาหนา ลงในใบนําสงประกาศ
ประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยชําระคาฝากสงเปนราย
เดือน (ฉบับเดมิ) ทั้งตนฉบับและสําเนาพรอมลงลายมือชื่อ ระบุชื่อ นามสกลุ 
และวันเวลาใหครบถวน  

• สงมอบสาํเนาใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 
โดยชาํระคาฝากสงเปนรายเดอืน (ฉบับเดิม) ที่บันทึกการแกไขแลวและซองที่
ขอถอนคืน (ถามี) ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการฝากสง  

หนวยงานที่มหีนาที่เผยแพรขาวประกวดราคา 

 1. การรับซองประกาศประกวดราคา 

                ผูรบัซองประกาศประกวดราคาที่ไดรบัการแตงตัง้ เม่ือไดรับซองประกาศประกวดราคาจาก
บุรุษไปรษณีย หรือผูนําสงประกาศประกวดราคา ใหลงทะเบยีนหนังสือรับ แลวสงมอบประกาศประกวด
ราคาพรอมซองใหผูรับประกาศประกวดราคาในหนวยเผยแพรที่ไดรบัการแตงตั้ง โดยลงชื่อรับมอบ
ในทะเบยีนหนงัสือรับ ทั้งนี้ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในวันเดียวกันกับวันทีไ่ดรับประกาศประกวดราคา 
หรืออยางชาภายในวันทําการถดัไป 

2. การเผยแพรขาวประกวดราคา 

                2.1   ผูรับประกาศประกวดราคาในหนวยเผยแพร เม่ือไดรับประกาศประกวดราคาพรอมซองให
ลงทะเบียนหนงัสือรับในหนวยเผยแพร แลวแยกประกาศประกวดราคาพรอมซองที่ยังไมพนกําหนดเวลา
การขายหรือจายแจก เอกสารประกวดราคา สงมอบใหผูเผยแพรที่ไดรบัการแตงตั้ง โดยใหลงชื่อรับ
มอบ ในทะเบียนหนังสือรับในหนวยงานเผยแพร 
                2.2   ผูเผยแพรเม่ือไดรับประกาศประกวดราคาพรอมซองตามขอ 2.1 แลว ใหดําเนินการเผยแพร
ตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย ทางโทรทัศน หรือทางวิทยุ หรือปดประกาศ หรือดาํเนินการเผยแพรโดยวิธี
อ่ืน โดยลงชื่อ วัน เดือน ป ที่เผยแพรในประกาศประกวดราคา และเก็บรักษาเทปการออกอากาศขาวการ
ประกวดราคา หรือเอกสารการเผยแพรโดยวิธีอ่ืนไวไมต่ํากวา 90 วัน 
                การดาํเนินการตามขอ 2.1 และ 2.2 ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในวนัที่รับประกาศประกวดราคา
หรืออยางชาภายในวันทําการถดัไป 
                2.3   หลังจากเผยแพรตามขอ 2.2 แลว ใหผูเผยแพรสงมอบประกาศประกวดราคาพรอมซองที่
เผยแพรแลวใหผูรับประกาศ ประกวดราคาในหนวยเผยแพร โดยลงชื่อสงมอบในทะเบียนหนังสือรับ ตาม
ขอ 2.1 
                2.4   ผูรับประกาศประกวดราคาในหนวยเผยแพร รวบรวมประกาศประกวดราคาพรอมซองที่
ไมไดสงใหผูเผยแพร ตามขอ 2.1 เน่ืองจากเลยกําหนดเวลาการขายหรือจายแจกเอกสารประกวดราคา สง
ใหผูรับซองประกาศประกวดราคาตามขอ 1 โดยลงชื่อรับในทะเบียนหนังสอืรับของหนวยเผยแพร เพ่ือให
หนวยงานแจงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบทุก 6 เดือน 



                2.5   ใหเก็บรักษาทะเบียนหนังสือรบัของหนวยรับซองตามขอ 1 และทะเบียนหนังสือรับของ
หนวยเผยแพรตามขอ 2.1 ไวเพ่ือการตรวจสอบ เชนเดียวกับเอกสารทางการเงินและบัญช ี

3. การตรวจสอบ 

                ใหผูตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพรขาวสารการประกาศประกวด
ราคาตามขอ 1 และ 2 ขางตน แลวรายงานผลการตรวจสอบใหหัวหนาหนวยงานเพื่อทราบและพิจารณา
ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(แบบแนบทาย 1) 

หนวยงาน................................................. 

ทะเบียนประกาศประกวดราคา 

ประจําปงบประมาณ………… 

  

การรับมอบ
เพ่ือปด
ประกาศ 

การปลด
ประกาศ 

การสง/การรับมอบ 

ลงชื่อ ลงชื่อ ผูนําสง/
ผูรับ 

ลํา 
ดับ 
ที ่

วันที ่
บันทึก 

เลขที ่
ประกวด 
ราคา 

วันที ่
ประกาศ
ฯ รายการ

ที่
ประกาศ
ฯ 

วันที่
ขาย
แบบ

วันที่/
เวลา
ยื่น
ซอง

วันที่

ผู
ปด
พยาน

วันที่

ผู
ปลด

พยาน

สง
ถึง หนังสือ

ที ่
ลงวันที ่ลง

ชื่อ 
วันที่
รับ 

หมาย
เหตุ

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  



แบบแนบทาย 3 

                  ใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยชําระ 

                                       คาฝากสงเปนรายเดือน 

                                                                                                    สงครั้งที…่……/……. 

                                                                     วันที…่……เดือน………………พ.ศ…………. 

เรียน หัวหนาทีท่ําการไปรษณีย………………….. 

                ขอนําสงไปรษณียดวนพิเศษประเภทประกาศประกวดราคาของ (ชือ่ฝากสง) 
………................................................ …………………………….ซึ่งไดรบัอนุญาตใหฝากสงไดตาม
ใบอนุญาตเลขที…่………………. 

ดังรายการตอไปนี ้

คาบริการ ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อผูรบั ปลายทาง 
เลขที ่
ดวน
พิเศษ 

นํ้าหนัก
(กรัม) 

บาท สต. 
หมายเหต ุ

                

                

                

                

                

                

                

                

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

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

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

รวมทั้งสิ้น       

 

  

                                                     
                                  

 

เจาหนาทีผู่รับผิดชอบ
ในการฝากสงกรอก 

ยอดรวมยกมาจากครั้งกอน…………….
บาท  

ยอดรวมคาฝากสงครั้งนี…้……………..
บาท 

พนักงานรับฝากกรอก ยอดรวมยกไป…………………….บาท 



          ตราประจาํวัน 

ลงชื่อ…………………………… 

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

  เจาหนาทีผู่รับผิดชอบในการฝากสง                                                         (……………………..) 

ลงชื่อ………………………………                                                             พนักงานรับฝาก 

      (…………………………..)                                                     วันที่ ../…./…. เวลา………… 

      ผูนําสงประกาศประกวดราคา 

  วันที…่../…../….. เวลา…………… 

 


