
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัสด ุ
 

6. เรื่อง 
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กองการพัสด ุ
กรมทางหลวง               กระทรวงคมนาคม 

 



ค าน า 
  ด้วยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์  2560  ซึ่งมีผลบังคับใช้ 23 สิงหาคม 2560   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด  เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นส าคัญ  ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน การด าเนินงาน และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกันมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับ
สาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้มีระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ   เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว  
  

  ฝ่ายจัดหา 2 ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการจัดหาพัสดุ เห็นควรจัดท าคู่มือการจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e-market) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
 

  ฝ่ายจัดหา 2 หวังว่าคู่มือการจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
งานด้านพัสดุ ให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป         
 

       ฝ่ายจัดหา 2 กองการพัสดุ 
             กันยายน  2560 
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1. วัตถุประสงค์ 
    ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
    ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

2. ขอบข่าย 
   การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท  แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท  ให้กระท าได้

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่าน
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจ
ด าเนินการซื้อจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างด้วย 

 
3. ค านิยาม 
   การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท  แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท  ให้กระท าได้

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่าน
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจ
ด าเนินการซื้อจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างด้วย 
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4.  ผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธสีอบราคา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่       เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา    3 

2 

เจ้าหน้าท่ี 

                จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง              1 
จัดท าเอกสารซื้อจ้างด้วยวิธีสอบราคา 

พร้อมประกาศเชิญชวน  

     พิจารณา   2      
2 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

พิจารณา     6 
 
 

   รับซองเสนอราคา        4 

คณะกรรมการพิจารณาผล 
การสอบราคา 

ไม่เห็นชอบ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

เริ่มต้น 

ไม่เห็นชอบ 

    ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ         5 
และรายงานผลการพิจารณา          

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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\ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

  จัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ    10 
     

     ประกาศผลผู้ชนะ          9 
 

1 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี                                     
 

เจ้าหน้าท่ี 
 

 

       บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ    12 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ,                                   
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

          สิ้นสดุ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี             ขอความเห็นชอบสั่งซ้ือสั่งจ้าง      7 

     พิจารณา   8      
2 
 

ผู้มีอ านาจ    

 

      ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงฯ     11 เจ้าหน้าท่ี 
 

 

       คืนหลกัประกันสญัญา     13 เจ้าหน้าท่ี 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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5.  วิธีการปฏิบัติงาน การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 
 5.1  เจ้าหน้าที่  :  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง , จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน   
        -   จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามรายการดังนี้  
            (1)  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง  
                     (2)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
                           ทีจ่ะซื้อหรอืจ้าง แล้วแตก่รณี 
            (3)  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
                           พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
                           ทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 
            (4)  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณ  
                           ว่าจะซื้อหรอืจ้างในครัง้นัน้ 
                     (5)  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                     (6)  วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
                     (7)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                     (8)  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง  เช่น  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
        พิจารณาผลการสอบราคา  พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ    
                           (คณะกรรมการประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน) 
   คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา  ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือ  
                              จ้างนัน้ ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย) 
   ในการซื้อหรือการจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
         เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  
                 -   จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
                      ก าหนด 
                       การก าหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้าง และประกาศเชิญชวน ให้ก าหนด  
                   เป็นวันถัดจากวันสดุท้ายของระยะการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรอืจ้างโดยก าหนดเป็นวัน เวลา      
                   ท าการ เพียงวนัเดยีว 
   การก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้ก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการ ถัดจากยื่นข้อเสนอ  
  (หน่วยงานของรัฐอาจน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่เพ่ือรับฟัง  
                     ความคิดเหน็จากผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้ โดยให้ปฏิบตัติามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 46 และ 
                     ข้อ 47 มาใช้บังคับโดยอนุโลม) 
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 5.2  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  :  พิจารณา 
                 กรณีเห็นชอบ     ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
                 กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน 
           5.3  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  :  เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา 
                 -  เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน 
                     ของรัฐ เปน็เวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  โดยให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการ 
                      เตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือยื่นข้อเสนอดว้ย 
         การให้หรือการขายเอกสารสอบราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือ  
  รายละเอียดให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  เพ่ือให้ผู้ประกอบการ  
  ที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้าย 
  ของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  
   ในกรณีที่มีการขาย ให้ก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ  
  จัดท าเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ  เพื่อ  
  ด าเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างส ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างท่ีปรึกษา  
   ถ้ามีการยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น และมีการสอบราคาใหม่ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารสอบ  
  ราคาในการสอบราคาครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสารสอบราคาใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบ  
  ราคาอีก  
   การซื้อหรือการจ้างพัสดุใดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องก าหนดเงื่อนไข  
  ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย  
   ก่อนถึงก าหนดวันยื่นข้อเสนอ  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด  
  รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมิได้  
  ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าเป็นเอกสารสอบราคาเพ่ิมเติมและให้  
  ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการบี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย  โดยให้ด าเนินการเผยแพร่  
  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้  
  ซื้อเอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง  
  ก าหนด  
   การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าบันทึกการ  
  ชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  และให้หน่วยงานของ  
  รัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลาการยื่นข้อเสนอและการเปิดซองสอบราคา ตามความจ าเป็น  
   ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ  
        สถานทีที่ห่นว่ยงานของรัฐก าหนด  โดยให้ขอรับหรอืขอซื้อเอกสารสอบราคาไดต้ั้งแตว่ันเริม่ตน้จนถึง  
  วันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา    
 
 



 
 

 
 

กองการพัสดุ กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัสด ุ
เร่ือง 

การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 

วันที่จัดท า 
ก.ย. 2560 

วันที่บังคับใช ้
  

หน้า 6/10 

     
        -  ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
                 -  เผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  จนกว่า  
                    ผูมี้อ านาจอนมัุติการสั่งซื้อสัง่จ้างไดมี้ค าสัง่รับค าเสนอซื้อหรอืจ้างแล้ว  หรือเป็นระยะไม่น้อยกว่า 30 วัน 
                    นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
                    สั่งซื้อสั่งจ้าง  ทั้งนี้ แล้วแตร่ะยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน 
   ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 62 หน่วยงานของรัฐอาจน าร่างประกาศและร่างเอกสาร  
          ซื้อหรอืจ้างด้วยวิธสีอบราคาเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเหน็จากผูป้ระกอบการ ให้น าความในระเบียบ  
          กระทรวงการคลังฯ ข้อ 46 และข้อ 47 มาบังคับโดยอนุโลม  
 5.4  เจ้าหน้าที่:  รับซองเสนอราคา 
         ให้เจ้าหนา้ท่ีลงรับโดยไม่เปดิซองพร้อมระบวุันและเวลาท่ีรับซอง  ในกรณีท่ีผูย้ื่นข้อเสนอมา  
        ยื่นซองโดยตรง  ให้ออกใบรบัให้แก่ผู้ยืน่ข้อเสนอ  และให้สง่มอบซองเสนอราคาท้ังหมด และเอกสาร  
        หลักฐานต่าง ๆ ทีไ่ดร้ับไว้ตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครัง้นัน้  เพ่ือด าเนนิการต่อไป  
        (ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการ  
        สอบราคาครัง้นัน้ และส่งถึงหนว่ยงานของรัฐผูด้ าเนนิการสอบราคา  โดยยื่นโดยตรงตอ่หนว่ยงานของรัฐ  
        พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานท่ียื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาวา่เอกสารดังกล่าวถกูตอ้งและเป็นความ  
        จรงิทุกประการ)  
 5.5  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  :  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และรายงานผลการพิจารณา 
   เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
       ด าเนินการดังนี ้
        1.  เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคน 
           ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกแผ่น  
       2.  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี)  
  หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่ก าหนดให้จัดส่งภายหลังจากวัน  
              เสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 44 แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
  และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ  
  ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง  ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศ 
  และเอกสารสอบราคา  
   ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอราย  
  ใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการ  
  เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศ  
  และเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการสอบราคาใน  
  ครั้งนั้น  
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   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  
  พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ  
  ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้  
  เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรน  
  การตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น    
                3.  พิจารณาคัดเลือกพัสดุที่หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม 2.  และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา  โดยให้จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้  
  คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย  
   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐใน 
  เวลาที่ก าหนดตามเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนน  
  รวมสูงรายถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี  
       4.  จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงาน  
  ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   โดยคณะกรรมการฯ จะต้องรายงานผล  
  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 
  ขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น  ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  
  ดังต่อไปนี้   
  (1)  รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
  (2)  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
  (3)  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
  (4)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน  
  (5)  ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อแสนอทุกราย  
        พร้อมเหตุผลสนบัสนนุในการพิจารณา  หากกรรมการท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ 
        ให้ท าบนัทึกความเหน็แยง้ไว้ดว้ย   
           5.  ในกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน  
  เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน  
  เอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
  ข้อ 56 โดยอนุโลม  
       6. ในกรณีราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา  โดยให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวง  
  การคลังฯ ข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม  
   การประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน  
  กรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ  โดยประธาน  
                  กรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครัง้ในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ดใ้ห้หวัหน้า  
                  หนว่ยงานของรัฐแตง่ต้ังประธานกรรมการคนใหม่เปน็ประธานกรรมการแทน  
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   มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง  
        เพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด เว้นแตค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมตเิอกฉันท์  
   ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาใน  
                 การซ้ือหรอืจ้างครัง้นัน้  หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผูมี้สว่นไดเ้สยีกับผูย้ื่นข้อเสนอ  หรือ 
                 คูส่ัญญาในการซ้ือหรอืจ้างครัง้นัน้ ให้ประธานหรือกรรมการผู้นัน้ลาออกจากการเปน็ประธานหรือกรรมการ  
                 ในคณะกรรมการท่ีตนไดร้ับการแตง่ต้ังนัน้ และให้รายงานหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐทราบเพ่ือสัง่การตามที่ 
                 เหน็สมควรตอ่ไป 
 5.6  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  :  พิจารณา 
        กรณีเห็นชอบ     ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
                 กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวน 
 5.7  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  :  ขอความเห็นชอบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
                 ขอความเหน็ชอบจากผูมี้อ านาจสัง่ซ้ือสัง่จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 84 
 5.8  ผู้มีอ านาจ  :  พิจารณา 
                 กรณีเห็นชอบ     ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
                 กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหัวหน้าเจ้าที่พิจารณาทบทวน 
 5.9  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  :  ประกาศผลผู้ชนะ 
       -  ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของ  
                    รัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
                 -  ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
        -  แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 5.10  เจ้าหน้าที่  :  จัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
     -  กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าข้อตกลง  
         เป็นหนงัสอือาจจัดท าข้อตกลงเปน็หนงัสอืโดยไม่ท าตามแบบสญัญาตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ  
               มาตรา 93 ก็ได้  
                  -  เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ตามมาตรา  66 วรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าสัญญาตามแบบท่ี 
  คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
                  -  การลงนามเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  (ตามค าสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/118/2560    ลงวันที่  29  สิงหาคม  2560 
              -  สัญญาที่ท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่า  
  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็น 
  คู่สัญญาแล้ว   ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  ต้องก าหนดให้มีค่าปรับส าตับการฝ่าฝืน 
  ข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา  
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 5.11 เจ้าหน้าที่  :  ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงฯ 
      เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ  ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  เจ้าหน้าที่ 
                   ด าเนนิการดังนี้  
         - ประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว   หรือข้อตกลงในระบบเครือข่าย  
  สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
                  -  ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้ส านักงานการตรวจเงิน 
                     แผ่นดินและกรมสรรพากร  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท าสัญญา หรือข้อตกลง  หรือตามวิธีการที่ 
        กรมบญัชีกลางก าหนด  
        -  ส่งส าเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  , สถานที่ส่งมอบพัสดุ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          5.12 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , เจ้าหน้าที่  :  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
        -  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง หรือในงานก่อสร้าง  มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
  ข้อ 175 หรือข้อ 176 แล้วแต่กรณี 
        -  กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการ  
                    เรยีกค่าปรบัตามสัญญาหรอืข้อตกลงจากคูส่ัญญาภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ  
                    และเม่ือคูส่ัญญาไดส้่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสทิธิ์การเรียกค่าปรบัในขณะทีร่ับมอบ 
                    พัสดุนัน้ด้วย 
                  -  การงดหรือการลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ.  
  จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือ 
  เหตุสุดวิสัย หรือเกิด จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตอ่ืุนตามที่ 
  ก าหนดในกฎกระทรวง ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และก าหนดเวลา  
                     แห่งสัญญาได้  ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว  
                     ให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดใน  
  กฎกระทรวง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือของดหรือลดค่าปรับ  
            หรอืขอขยายเวลาในภายหลังมิได ้ เว้นแตก่รณีเหตเุกิดจากความผิดหรอืความบกพร่องของหนว่ยงาน  
  ของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น  
        -   นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 103  หากปรากฏว่า  
  คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น   
  หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา  
  ด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ  
  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ี  
  จ าเป็น  



  
       5.12 เจ้าหน้าที่  :  คืนหลักประกันสัญญา         
       - ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง   หากปรากฏความช ารุดบกพร่อง  
                     ของพัสดุ  ให้ผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 184 รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงาน 
  ของรัฐ  เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง   ด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน  
  (ถ้ามี) ทราบด้วย  
       - กรณีท่ีสัญญาจะครบก าหนดรับประกันความช ารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความช ารุด  
                     บกพร่องของพัสดุ เพ่ือปอ้งกันความเสยีหาย  จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญา 
       - คืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัด  
                     จากวันท่ีคูส่ัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
       - การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช ารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา  หรือ 
           ผูค้้ าประกันตามอัตราสว่นของพัสดุซ่ึงหนว่ยงานของรัฐไดร้ับมอบไว้แล้ว  แตทั่ง้นีจ้ะตอ้งระบไุว้เป็น  
                   เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาดว้ย  
       - การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   
                     ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ าประกัน 
                     ให้แก่คู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรอืบรษัิท 
                     เงินทุนหลักทรัพย ์ผูค้้ าประกันทราบดว้ย  ส าหรบัหนงัสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนกิส์ของธนาคารให้คืนแก่ 
                     ธนาคารผู้ออกหนงัสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนกิส์ผา่นทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
 

6.  เอกสารอ้างอิง 
 1.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 3.  กฎกระทรวงการคลัง  ก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 
          4.  กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลง  
              เป็นหนงัสอื และวงเงนิการจัดซื้อจัดจ้างในการแตง่ต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ 
          5.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุกจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  
              (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
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