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7.  เรื่อง 
 

การจัดซื้อโดยวิธคีัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการพัสด ุ
กรมทางหลวง              กระทรวงคมนาคม 

 

 



 

ค าน า 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็น
หลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อใหเ้กิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน การด าเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซ้ือจัด
จ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอ่ืนๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะท าให้เกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิด
ผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้จัดท าระเบียบ กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว  นั้น  
  ฝ่ายจัดหา 2  ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการจัดหาพัสดุ เห็นควรจัดท าคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก 

  ฝ่ายจัดหา 2  หวังว่าคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีข้างต้น  จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป         
 

       ฝ่ายจัดหา 2 กองการพัสดุ 
       กันยายน  2560 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

กองการพัสดุ กรมทางหลวง 
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1. วัตถุประสงค์ 
  ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23

สิงหาคม  2560  ซึ่งกระทรวงการคลัง  ได้จัดท าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 
2. ขอบเขต 
  ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก  หรือ  
    เป็นพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ  
    ให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้น 
    มีจ านวนจ ากัด  หรือมีความจ าเป็นต้องใช้เร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  

ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ  หรือเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการ
ใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ  หรือเป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจาก
ต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ  หรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่
ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ  หรือเป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่
จ าเป็นต้องถอดตรวจ  ให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้  เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร 
เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  หรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 
3. ค านิยาม 
   “วิธีคัดเลือก” ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข  
    ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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5. ผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

เจ้าหน้าท่ี       จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง       1  

   พิจารณา     2 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ /  
ผู้รับมอบอ านาจ 

    พิจารณา    4 
 
 

    พิจารณา    6 

       ประกาศผลผู้ชนะ         7 
 

      ขอความเห็นชอบสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง         5 
 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 

ผู้มีอ านาจ 

เริ่มต้น 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง        
โดยวิธีคัดเลือก  

  เชิญชวนผู้ประกอบการให้ยื่นข้อเสนอ      3 

รายงานผลการคัดเลือก 
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1 

 

บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ   10 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ/ 

เจ้าหน้าท่ี 
 

สิ้นสุด 

  จัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   8 
 

เจ้าหน้าท่ี 

 

   ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลง     9 
         

 

       คืนหลกัประกันสญัญา       11 

เจ้าหน้าท่ี 

 

เจ้าหน้าท่ี 
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5. วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

    5.1   เจ้าหน้าที่  :   จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
                 จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามรายการดังนี้  
            (1)  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง  
               (2)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อ  
                     หรอืจ้าง แล้วแตก่รณี 
            (3)  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
                     ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                     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 เช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พร้อมกับก าหนด 

       ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  (คณะกรรมการประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 1 คน 
       และกรรมการอยา่งนอ้ย 2 คน)  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ    

                    เก่ียวกับงานซือ้หรอืจ้างนัน้ ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย ในการซ้ือหรอืการจ้างครัง้เดยีวกัน ห้าม   
                    แตง่ต้ังผู้ท่ีเป็นกรรมการซ้ือหรอืจ้างโดยวิธีคัดเลอืกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    การซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตาม  
        มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการ  
        ปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงานการขอซื้อหรอืขอจ้างเฉพาะรายการท่ีเหน็ว่าจ าเป็นก็ได้  
     5.2 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ  :  พิจารณา 

    กรณีเห็นชอบ  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
     กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน 
                (ค าสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560) 
  5.3  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก :  เชิญชวนผู้ประกอบการให้ยื่นข้อเสนอ และรายงานผลการคัดเลือก 
    เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกทราบว่าได้รับการแต่งตั้งแล้ว  ให้  
         คณะกรรมการฯ ด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้
  (1)  จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  
             ไม่น้อยกว่า 3 ราย  ให้เข้ายื่นข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  
           นอ้ยกว่า 3 ราย  โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดท าบัญชี 

     รายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน  
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    (2)  การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 68  
          โดยอนโุลม   ดังนี้ 
        ในการยื่นซองข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการจัดซื้อ 
       จัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ด าเนินการคัดเลือก โดยยื่นโดยตรงต่อ

      หนว่ยงานของรัฐพร้อมรับรองเอกสารหลักฐานท่ียื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาวา่เอกสาร 
      ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริง ทุกประการ  

    ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ  
      มายื่นซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาท้ังหมด และ

     เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น  เพื่อ  
      ด าเนินการต่อไป  

        (3)  เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่  
          คณะกรรมการฯ ไดมี้หนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดท าบญัชีรายชื่อผูม้ายืน่ข้อเสนอ  
      เมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างตาม

      เงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ  เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใดมี 
         รายละเอียดท่ีมีความ จ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุ
      มาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ  หรือน าเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือ  
      รายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ  

    (4)  เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินการเปิดซองข้อเสนอและ  
      ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ 

     ก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น า  
      ความในระเบียบ กระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (2) - (4)  โดยอนุโลม  ดังนี้  

    4.1  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุ 
                     ตวัอยา่ง (ถ้ามี)   หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสารที่ 

         ก าหนดให้จัดส่งภายหลงัจากวันเสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 44 แล้ว 
         คัดเลอืกผูย้ื่นข้อเสนอทีไ่ม่มีผลประโยชน์รว่มกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน  
         ถูกตอ้ง มีคุณสมบตัแิละข้อเสนอทางดา้น เทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ 
          เฉพาะครบถ้วน ถูกตอ้ง  ตามเง่ือนไขทีห่นว่ยงานของรัฐก าหนด  

     ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่น
         ข้อเสนอรายใดก็ได ้แตจ่ะให้ผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญทีเ่สนอไว้แล้วมิได ้ 
         และหากคณะกรรมการเห็นว่าผูย้ื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบตัไิม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที ่
         หนว่ยงานของรัฐก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้นออกจากการ
         คัดเลอืกในครัง้นัน้  

     ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ 
         ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรอืจ้างไม่ครบถ้วน  หรอืเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจาก 
         เง่ือนไขทีห่นว่ยงานของรัฐก าหนดไว้  ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญและความแตกตา่งนั้นไม่มีผล 
         ท าให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรยีบต่อผูย้ื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรอืเป็นการผดิพลาดเลก็นอ้ยให้ 
         พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น  
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                 4.2  พิจารณาคัดเลือกพัสดุ  หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามข้อ 4.1  และพิจารณา 
          คัดเลอืกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีหนว่ยงานของรัฐก าหนด   โดยให้จัดเรยีงล าดบัผู้ท่ีเสนอราคา 

         ต่ าสุดหรอืไดค้ะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย  
     ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับ 

          หนว่ยงานของรัฐในเวลาทีก่ าหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ท่ีเสนอราคาต่ ารายถัดไปหรอืผูที้่
          ไดค้ะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล าดบั แล้วแตก่รณี  

        4.3  จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ 
         หัวหนา้หน่วยงานของรัฐผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีเ่พ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ  โดยคณะ 

        กรรมการฯ จะตอ้งรายงานผล ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า   
        ให้เสนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น  ทั้งนี้ รายงานผลการ
        พิจารณาดังกล่าว ใหป้ระกอบด้วยรายการอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี้   
           (1)  รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
    (2)  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
    (3)  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
    (4)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน  
    (5)  ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อแสนอทุกราย  
                          พร้อมเหตุผลสนบัสนนุในการพิจารณา  หากกรรมการท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของ 

                       คณะกรรมการ ให้ท าบนัทึกความเหน็แยง้ไว้ดว้ย  
                    (ตามค าสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/122/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม  2560 เรื่อง   การ 
           ก าหนดระยะเวลาด าเนินการฯ)  
       (5)   หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตาม                
                    เง่ือนไขทีก่ าหนดในหนงัสอืเชิญชวนเพียงรายเดียว ใหค้ณะกรรมการฯ ด าเนนิการตามระเบียบ 
                    กระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 โดยอนุโลม  ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตาม 
              เง่ือนไขทีก่ าหนดในหนงัสอืเชิญชวน  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานองรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อ 

          ยกเลกิการคัดเลอืกครัง้ นัน้  และจะด าเนนิการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ  
           จัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้  
      ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน

         ทีจ่ะซื้อหรอืจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา  โดยให้ด าเนินการ 
         ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม  

          (6)   ในกรณีเป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน  
        จึงจะประมาณค่าซอ่มได ้ เช่น งานจา้งซอ่มเครือ่งจักร  เครือ่งมือกล  เครือ่งยนต์  เครือ่งไฟฟ้า   

         หรอืเครือ่ง อิเล็กทรอนิกส์   ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช)  หากไม่      สามารถด าเนินการ
 ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 

      เพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณา 
      คัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด แล้วจัดล าดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดี
      ที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจราจาต่อรองราคาท่ีเหมาะสม  หากเจราจาไม่ได้ผล ให้เจราจากับ
      ผูย้ื่นข้อเสนอดา้นเทคนคิทีด่ทีีสุ่ดรายถัดไป  
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      หากด าเนนิการตาม (6) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน 

   หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น และจะสั่งให้ด าเนินการใหม่โดยวิธี  
      เฉพาะเจาะจงตาม  พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก)  ก็ได้ 

    การประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
       กรรมการท้ังหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแตล่ะคนมีเสียงหนึ่งในการลงมต ิ โดยประธาน     
       กรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครัง้ในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ดใ้ห้ 
       หัวหนา้หน่วยงานของรัฐแตง่ต้ังประธานกรรมการคนใหม่เปน็ประธานกรรมการแทน  

    มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออก
       เสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด เว้นแตค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมตเิอกฉันท์  

    ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
        ในการซ้ือหรอืจ้างครัง้นัน้  หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผูมี้สว่นไดเ้สยีกับผูย้ื่นข้อเสนอ   
        หรอืคูส่ัญญาในการซ้ือหรอืจ้างครัง้นัน้ ให้ประธานหรือกรรมการผู้นัน้ลาออกจากการเปน็ประธานหรือ
        กรรมการในคณะกรรมการท่ีตนไดร้ับการแตง่ต้ังนัน้ และให้รายงานหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐทราบเพ่ือ
        สัง่การตามทีเ่หน็สมควรตอ่ไป    

    ( ตามหนังสือกองการพัสดุที่ กพ.2/2594 ลว. 8 ก.ย. 60  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการ   
                     ตรวจสอบ "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม"ฯ) 

5.4  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ  :   พิจารณา 
  กรณีเห็นชอบ ให้ขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามข้อ 85 
  กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกทบทวน 
        (ตามค าสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/118/2560  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560) 
5.5   หัวหน้าเจ้าหน้าที่  :  ขอความเห็นชอบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
   ด าเนินการขอความเห็นชอบผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างตาม ข้อ 85   
5.6  ผู้มีอ านาจ  :   พิจารณา 
  หากเห็นชอบ   ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
  หากไม่เห็นชอบ   ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาทบทวน 
        (กรณีเป็นอ านาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เป็นไปตามค าสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560   
         ลงวนัที ่29 สิงหาคม 2560 ) 
5.7   หัวหน้าเจ้าหน้าที่  :  ประกาศผลผู้ชนะ 

          -  ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของ  
                รัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

         -  ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
      -  แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง 
            ก าหนด 
5.8   เจ้าหน้าที่  :   จัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
   -  ในกรณีดังต่อไปนี้ อาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ  
        มาตรา 93 ก็ได้  
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    (1)  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีโดยวิธีคัดเลือกตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 (1) (ค)  
    (2)  การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
      (3)  กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท า  
         ข้อตกลงเปน็หนงัสอื  
    (4)  การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า  

         -  ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน  
            ก็ได ้ แตต่อ้งมีหลกัฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนัน้       
            -  การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์  
            ภายในเจ็ดวันท าการ นับแตว่ันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ   
   กรมบัญชีกลาง เมื่อพ้น ระยะเวลาการอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
   ก าหนด ยกเว้น กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา   

  56(1) (ค)  
            -  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  

5.9   เจ้าหน้าที่  :  ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ  ลงนามในสัญญา  
             หรอืข้อตกลงแล้ว  เจา้หน้าทีด่ าเนนิการดังนี้  

          - ประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว   หรือข้อตกลงในระบบเครือข่าย 
   สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
             -  ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้ส านักงานการตรวจเงิน 
                แผ่นดินและกรมสรรพากร  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท าสัญญา หรือข้อตกลง  หรือตามวิธีการที่ 
                กรมบญัชีกลางก าหนด 
         -  ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  , สถานที่ส่งมอบพัสดุ  และหน่วยงานที่ 
  เกี่ยวข้อง  

5.10   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / เจ้าหน้าที่พัสดุ   :   บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
         -  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 175  
         -  กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการ  
               เรยีกค่าปรบัตามสัญญาหรอืข้อตกลงจากคูส่ัญญาภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ  
               และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 
            -  การงดหรือการลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ.  
  จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือ 
  เหตุสุดวิสัย หรือเกิด จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตอ่ืุนตามที่ 
  ก าหนดในกฎกระทรวง ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และก าหนดเวลา  
               แห่งสัญญาได้  ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว  
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               ให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดใน 
  กฎกระทรวง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือของดหรือลดค่าปรับ  
           หรอืขอขยายเวลาในภายหลังมิได ้ เว้นแตก่รณีเหตเุกิดจากความผิดหรอืความบกพร่องของหนว่ยงาน  
  ของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น  
 

5.11  เจ้าหน้าที่  :   คืนหลักประกันสัญญา 
         -  ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง   หากปรากฎความช ารุดบกพร่องของพัสดุ  
            ให้ผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบรบีรายงานหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ  เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรอืผูร้ับจ้างด าเนินการแก้ไข 
            หรอืซอ่มแซมทันที 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.  เอกสารสารอ้างอิง 
    1.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
    2.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
    3.  กฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก    
        และวิธีเฉพาะเจาะจง 
    4.  กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลง  
        เป็นหนงัสอื และวงเงนิการจัดซื้อจัดจ้างในการแตง่ต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ 
    5.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุกจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  
        (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 


