ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ
4. เรื่อง
การจัดซื้อโดยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-market)

กองการพัสดุ
กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

คานา
ด้วยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสาคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน การดาเนินงาน และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกันมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้มีระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว
ฝ่ายจัดหา 2 ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการจัดหาพัสดุ เห็นควรจัดทาคู่มือการจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-market) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
ฝ่ายจัดหา 2 หวังว่าคู่มือ การจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อกง ับ
งานด้านพัสดุ ให้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป
ฝ่ายจัดหา 2 กองการพัสดุ
สิงหาคม 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
เรื่อง
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1. วัตถุประสงค์
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพัน2560
ธ์
ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
2. ขอบข่าย
การซื้อหรือจ้างพัสดุครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท และ
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัดสุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กาหนดไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e-catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
3. คานิยาม
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรือ
งานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กาหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า ( e-catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Market : e-market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งสามารถกระทาได้
2 ลักษณะ ดังนี้
(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
5,000,000 บาท
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4. ผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e - market)
เริ่มต้น

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/
ผู้รับมอบอานาจ

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
1
และจัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างพร้อมประกาศเชิญชวน

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา 2
2
เห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

เผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้าง

3

พิจารณาการเสนอราคา
และรายงานผลการพิจารณา

4

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ /
ผู้รับมอบอานาจ

พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

5
เห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ขอความเห็นชอบสั่งซือ้ สั่งจ้าง

ผู้มีอานาจ

พิจารณา 7
2
เห็นชอบ

2

6

ไม่เห็นชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
เรื่อง
การจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
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1

ประกาศผลผู้ชนะ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

8

จัดทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 9

\

เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ,
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

ส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงฯ

10

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

11

10

คืนหลักประกันสัญญา

สิ้นสุด

วันที่บังคับใช้
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5. วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)
5.1
เจ้าหน้าที่ : จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง , จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างพร้อมประกาศเชิญชวน
- จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามรายการดังนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณ
ว่าจะซื้อหรือจ้างในครัง้ นัน้
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้าง
- จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
การกาหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน ให้
กาหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
โดยกาหนดเป็นวัน เวลา ทาการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ โดยเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
5.2 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอานาจ : พิจารณา
กรณีเห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน
(คาสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 )
5.3 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
: เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
- ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
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- เผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ จนกว่า
ผูม้ ีอานาจอนุมัติการสั่งซื้อสัง่ จ้างได้มีคาสัง่ รับคาเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือเป็นระยะไม่น้อยกว่า 30 วัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอานาจหน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอานาจอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้าง หรือเมื่อผู้มีอานาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีคาสั่งรับคาเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว ทั้งนี้ แล้วแต่
ระยะเวลาใดถึงกาหนดก่อน
5.4 เจ้าหน้าที่ : พิจารณาการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาโดยสามารถเสนอราราได้เพียงครั้งเดียว
การเสนอราคากระทาได้ 2 ลักษณะ คือ
(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กาหนด
(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท
ผูป้ ระกอบการเข้าสูร่ ะบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริม่ กระบวนการเสนอราคา
ภายในเวลา 15 นาที พร้อมทั้งให้ทาการทดสอบระบบเป็นเวลา 15 นาทีและให้เสนอราคาภายในเวลา
30 นาทีโดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้
การกาหนดวันเสนอราคาห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกาหนดวันเสนอราคา เว้นแต่
เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกาหนดวัน เวลาการเสนอราคาเนื่องจากมีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับ
การเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา หาก
ปรากฏว่า
- มีผู้เสนอราคาต่าสุดเท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในลาดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
- มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ขอรัฐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอ
ราคารายนั้นได้
- ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณา
ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น และดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หรือจะ
ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ โดยการจัดทารายงาน
ขอซื้อหรือขอจ้าง
- ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่าสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(1) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้
หากผูเ้ สนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
หากราคาทีเ่ สนอใหม่ไม่สงู กว่าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะ
ซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนทีส่ ูงกว่าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้างนัน้ ไม่เกิน
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ร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาทีเ่ หมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือ
จ้างจากผูเ้ สนอราคารายนั้น
(2) ถ้าดาเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้
เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยืน่ ใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลาที่
หน่วยงานของรัฐกาหนด หากผูเ้ สนอราคารายใดไม่ยืน่ ใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคา
รายนั้นยืนราคาตามทีเ่ สนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผู้ทีเ่ สนอราคาต่าสุดในการเสนอราคาครัง้ ใหม่
เสนอราคาไม่สงู กว่าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีส่ ูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของ
วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาทีเ่ หมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผูท้ ี่
เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้าดาเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อ
พิจารณายกเลิกการซือ้ หรือจ้างในครัง้ นัน้ และดาเนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
หรือจะดาเนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เริม่ กระบวนการซือ้ หรือจ้างใหม่ โดยการ
จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้างต้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์
ใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด
และลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณีทีผ่ ูช้ นะการเสนอราคาทีไ่ ด้คัดเลือกไว้ เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก catalog)
(
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
หรือพิจารณาผู้ทีเ่ สนอราคาต่าในลาดับถัดไปเป็นผูช้ นะการเสนอราคาก็ได้ ทัง้ นี้ ให้คานึงถึงความเหมาะสม
และประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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5.5 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอานาจ : พิจารณา
กรณีเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าที่พิจารณาทบทวน
(คาสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 )
5.6 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ขอความเห็นชอบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขอความเห็นชอบจากผูม้ ีอานาจสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 84
5.7 ผู้มีอานาจ : พิจารณา
กรณีเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าที่พิจารณาทบทวน
5.
8 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลผู้ชนะ
- ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของ
รัฐตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
- ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
- แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทาได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทาการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
5.9 เจ้าหน้าที่
: จัดทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
- กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทาข้อตกลง
เป็นหนังสืออาจจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทาตามแบบสัญญาตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ
มาตรา 93 ก็ได้
- เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ตามมาตรา 66 วรรคสองให้เจ้าหน้าที่จัดทาสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
- การลงนามเป็นอานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(ตามคาสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/118/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
- หลักประกันสัญญา ให้กาหนดมูลค่าเป็นจานวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
- สัญญาที่ทาในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็น
คู่สัญญาแล้ว
ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกาหนดให้มีค่าปรับสาตับการฝ่าฝืน
ข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
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5.10 เจ้าหน้าที่ : ส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงฯ
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอานาจ ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว เจ้าหน้าที่
ดาเนินการดังนี้
- ประกาศเผยแพร่สาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว หรือข้อตกลงในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- ส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาท
ขึ้นไป ให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทาสัญญา หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
- ส่งสาเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , สถานที่ส่งมอบพัสดุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.12 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , เจ้าหน้าที่ : บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 175
- กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกาหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการ
เรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคูส่ ัญญาภายใน 7 วันทาการ นับถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบ
และเมือ่ คูส่ ัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะทีร่ ับมอบ
พัสดุนัน้ ด้วย
- การงดหรือการลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือ
เหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง ทาให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกาหนดเวลา
แห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกาหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว
ให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กาหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ
หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
- นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 103 หากปรากฏว่า
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จาเป็น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
เรื่อง
การจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
กองการพัสดุ กรมทางหลวง

(Electronic Market : e - market)

วันที่จัดทา
ก.ย. 2560

วันที่บังคับใช้
หน้า 9/9

5.11 เจ้าหน้าที่ : คืนหลักประกันสัญญา
- ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความชารุดบกพร่อง หากปรากฏความชารุดบกพร่อง
ของพัสดุ ให้ผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบรีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพือ่ แจ้งให้ผู้ขายหรือผูร้ ับจ้าง
ดาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทัง้ แจ้งให้ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
- กรณีที่สัญญาจะครบกาหนดรับประกันความชารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชารุด
บกพร่องของพัสดุ เพือ่ ป้องกันความเสียหาย จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญา
- คืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัด
จากวันทีค่ ูส่ ัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
- การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือ
ผูค้ ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึง่ หน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทัง้ นีจ้ ะต้องระบุไว้เป็น
เงือ่ นไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
- การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกาหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้าประกัน
ให้แก่คูส่ ัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ผูค้ ้าประกันด้วย สาหรับหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่
ธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
6. เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3. กฎกระทรวงการคลัง กาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
4. กฎกระทรวง กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตัง้ ผู้ตรวจรับพัสดุ
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุกจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

