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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 
              สิงหาคม 2560 
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1. วัตถุประสงค์ 
    ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
    ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

2. ขอบข่าย 
   การซื้อหรือจ้างพัสดุครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท  และ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัดสุที่มีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e-catalog)   โดยให้ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)  ตามวิธีการ 

    ที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
3. ค านิยาม 
   เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรือ

งานบริการที่มีมาตรฐาน  และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า ( e-catalog)   โดยให้ด าเนินการในระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Market : e-market)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  ซึ่งสามารถกระท าได้   

    2 ลักษณะ  ดังนี้ 
       (1)  การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  คือ  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท   
                          แตไ่ม่เกิน 5,000,000 บาท 
       (2)  การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  คือ  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  
                          5,000,000 บาท  
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4.  ผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic  Market  :  e  -  market) 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่    เผยแพร่ประกาศและ              3 
เอกสารซื้อหรือจ้าง  

2 

เจ้าหน้าท่ี    จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง            1 
และจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างพร้อมประกาศเชิญชวน 

     พิจารณา   2      
2 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/  
ผู้รับมอบอ านาจ 

พิจารณา     5 
 
 

               พิจารณาการเสนอราคา            4 
และรายงานผลการพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / 
ผู้รับมอบอ านาจ   

เริ่มต้น 

ไม่เห็นชอบ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี           ขอความเห็นชอบสั่งซ้ือสั่งจ้าง      6 

     พิจารณา   7      
2 
 

ผู้มีอ านาจ    

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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      จัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ    9 
     

     ประกาศผลผู้ชนะ          8 
 

1 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี                                     
 

เจ้าหน้าท่ี 
 

          สิ้นสดุ 

 

         สง่ส าเนาสญัญาหรอืข้อตกลงฯ        10  
10 

เจ้าหน้าท่ี 
 

 

       คืนหลกัประกันสญัญา     12 เจ้าหน้าท่ี 
 

 

   การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ     11 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , 
เจ้าหน้าท่ี 
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5.  วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market  :  e - market) 
 5.1  เจ้าหน้าที่  :  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง , จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างพร้อมประกาศเชิญชวน  
        -   จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามรายการดังนี้  
            (1)  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง  
                     (2)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
                           ทีจ่ะซื้อหรอืจ้าง แล้วแตก่รณี 
            (3)  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง    (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ 
                           การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
                           ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 
            (4)  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณ  
                           ว่าจะซื้อหรอืจ้างในครัง้นัน้ 
                     (5)  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                     (6)  วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
                     (7)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                     (8) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง  
                 -  จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ี  
                              คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
    การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน ให้
   ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง    
   โดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
   จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ โดยเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
   หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 5.2  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ  :  พิจารณา 
        กรณีเห็นชอบ     ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
        กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน 
             (ค าสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ) 
 5.3  หัวหน้าเจ้าหน้าที่   :  เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
                 -  เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
                    กรมบญัชีกลางและของหนว่ยงานของรัฐ  เปน็เวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ  
                 -  ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
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                 -  เผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  จนกว่า  
                    ผูมี้อ านาจอนมัุติการสั่งซื้อสัง่จ้างไดมี้ค าสัง่รับค าเสนอซื้อหรอืจ้างแล้ว  หรือเป็นระยะไม่น้อยกว่า 30 วัน 
                    นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
                    สั่งซื้อสั่งจ้าง  หรือเมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีค าสั่งรับค าเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว  ทั้งนี้ แล้วแต่ 
                    ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน 
 5.4  เจ้าหน้าที่ : พิจารณาการเสนอราคา  และรายงานผลการพิจารณาโดยสามารถเสนอราราได้เพียงครั้งเดียว 
                     การเสนอราคากระท าได้ 2 ลักษณะ  คือ 
                 (1)  การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  คือ  การซื้อจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท  แต่ไม่เกิน  
                      5,000,000 บาท ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนด 
                 (2)  การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ  การซื้อจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท 
                       ผูป้ระกอบการเข้าสูร่ะบบตลาดอิเล็กทรอนกิส์โดยตอ้งลงทะเบียนก่อนเริม่กระบวนการเสนอราคา 
    ภายในเวลา 15 นาที พร้อมทั้งให้ท าการทดสอบระบบเป็นเวลา 15 นาทีและให้เสนอราคาภายในเวลา  
    30 นาทีโดยจะเสนอราคาก่ีครั้งก็ได้   
     การก าหนดวันเสนอราคาห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเสนอราคา เว้นแต่
     เป็นกรณีท่ีกรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาเนื่องจากมีปัญหาขัดข้องเก่ียวกับ  
     การเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา  หาก 
     ปรากฏว่า  
       - มีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบ  
  ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   
       - มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว  หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
  ขอรัฐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอ  
  ราคารายนั้นได้  
       - ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่   เพื่อพิจารณา  
  ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น  และด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  หรือจะ  
  ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1)  (ก)   หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม  
  มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดย  
  วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ โดยการจัดท ารายงาน  
            ขอซื้อหรอืขอจ้าง  
       - ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง    
  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้  
  (1)  ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้  
       หากผูเ้สนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผา่นทางระบบตลาดอิเล็กทรอนกิส์แล้ว  
       หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สงูกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรอืจ้าง หรือสูงกว่าแตไ่ม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ะ  
       ซื้อหรอืจ้าง หรือตอ่รองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แตส่่วนท่ีสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรอืจ้างนัน้ไม่เกิน  
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                          ร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ะซื้อหรอืจ้าง  ถ้าเหน็ว่าราคาดังกล่าวเปน็ราคาท่ีเหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรอื 
                          จ้างจากผูเ้สนอราคารายนั้น 
                    (2)  ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้  
                          ในเอกสารซ้ือหรอืจ้างด้วยวิธตีลาดอิเล็กทรอนกิส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนกิส์ เพ่ือให้ 
                          เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ยืน่ใบเสนอราคาผา่นทางระบบตลาดอิเล็กทรอนกิส์ ภายในเวลาที่ 
                         หนว่ยงานของรัฐก าหนด  หากผูเ้สนอราคารายใดไม่ยืน่ใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผูเ้สนอราคา  
        รายนั้นยนืราคาตามทีเ่สนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้ท่ีเสนอราคาต่ าสดุในการเสนอราคาครัง้ใหม่  
                          เสนอราคาไม่สงูกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรอืจ้าง หรือสูงกว่าแตส่่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของ  
                          วงเงนิทีจ่ะซื้อหรอืจ้าง  ถ้าเหน็ว่าราคาดังกล่าวเปน็ราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรอืจ้างจากผูที้่ 
       เสนอราคารายนั้น  
                    (3)  ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพ่ือ 
                         พิจารณายกเลกิการซ้ือหรอืจ้างในครัง้นัน้  และด าเนนิการซ้ือหรอืจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ใหม่   
      หรอืจะด าเนนิการซ้ือหรอืจ้างโดยวิธีคัดเลอืกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง  
      ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือ  
      จ้างโดยวิธีคัดเลอืกหรอืวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน  ให้เริม่กระบวนการซ้ือหรอืจ้างใหม่   โดยการ  
                จัดท ารายงานขอซื้อหรอืขอจ้าง  
             เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคา  ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้างต้นแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ 
       ใบเสนอราคา  และเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 1 ชุด   
                และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น  
       ในกรณีท่ีผูช้นะการเสนอราคาท่ีไดคั้ดเลอืกไว้  เสนอราคาผดิเงื่อนไขตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสาร  
       ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                ของพัสดุไม่ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนดไว้ในเอกสารซ้ือหรอืจ้างด้วยวิธตีลาดอิเล็กทรอนกิส์  ให้ถือว่า   
                ผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
                ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น  
                หรอืพิจารณาผู้ท่ีเสนอราคาต่ าในล าดบัถัดไปเปน็ผูช้นะการเสนอราคาก็ได ้ ทัง้นี ้ให้ค านงึถึงความเหมาะสม 
                 และประโยชน์ของหนว่ยงานของรัฐเปน็ส าคัญ 
   ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดต่อ 
       หัวหนา้หน่วยงานของรัฐผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีเ่พ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ  
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 5.5  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ  :  พิจารณา 
                 กรณีเห็นชอบ     ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
                 กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหัวหน้าเจ้าที่พิจารณาทบทวน 
           (ค าสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ) 
 5.6  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  :  ขอความเห็นชอบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
        ขอความเหน็ชอบจากผูมี้อ านาจสัง่ซ้ือสัง่จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 84  
   5.7  ผู้มีอ านาจ  :  พิจารณา 
        กรณีเห็นชอบ     ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
        กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหัวหน้าเจ้าที่พิจารณาทบทวน 
 5. 8  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  :  ประกาศผลผู้ชนะ 
       -  ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของ  
                   รัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
                -  ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
       -  แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง 
                   ก าหนด   
   การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใด  
          อุทธรณ์ภายในเจ็ดวันท าการ นับแตว่ันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  
          กรมบญัชีกลาง  
 5.9  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) 
         -  หลักประกันสัญญา ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 
         -  สัญญาที่ท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่า  
  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็น 
  คู่สัญญาแล้ว   ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  ต้องก าหนดให้มีค่าปรับส าตับการฝ่าฝืน 
  ข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา  
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    5.10 เจ้าหน้าที่  :  ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงฯ 
     เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ  ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  เจ้าหน้าที่ 
    ด าเนินการดังนี้  
         - 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  :  บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
        -  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 175  
        -  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 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ีจ าเป็น 
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 5.11 เจ้าหน้าที่  :  คืนหลักประกันสัญญา 
              - ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง   หากปรากฏความช ารุดบกพร่อง  
                     ของพัสดุ  ให้ผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบรบีรายงานหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ  เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรอืผูร้ับจ้าง 
                     ด าเนนิการแก้ไขหรอืซอ่มแซมทันที พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้ค้ 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 าประกันดว้ย  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 
 
 
 
 


