ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ
5. เรื่อง
การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
e-Bidding

กองการพัสดุ
กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

คานา
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดย
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มี
การวางแผน การดาเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริม ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต และประพฤติ มิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให้เกิดความโปร่งใสในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้จัดทาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น
ฝ่ายจัดหา 2 ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการจัดหาพัสดุ เห็นควรจัดทาคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าโดยวิ
ง ธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ฝ่ายจัดหา 2 หวังว่าคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านพัสดุ ให้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป
ฝ่ายจัดหา 2 กองการพัสดุ
กันยายน 2560

กองการพัสดุ กรมทางหลวง

ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ
เรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่จัดทา
ก.ย. 2560

วันที่บังคับใช้

หน้า 1/12

1. วัตถุประสงค์
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2560 ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้จัดทาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว
2. ขอบเขต
เป็นการจัดหาที่มีวงเงินเกิน 500,000.-บาทขึ้นไป โดยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า
(e-catalog)
3. คานิยาม
“วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่มี
รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระบบ
e – catalog โดยให้ผู้ขายผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง เข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000.-บาท โดยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน
ระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ทั้งนี้ไม่รวมถึงการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบและควบคุมงาน
4. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง กาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554

กองการพัสดุ กรมทางหลวง

ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ
เรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่จัดทา
ก.ย. 2560

วันที่บังคับใช้
หน้า 2/12

5. ผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding)
เริ่มต้น
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/
ผู้รับมอบอานาจ

เจ้าหน้าที่

แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/
1
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดทาร่างขอบเขตของงานฯ
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ,จัดทาร่างประกาศ
2
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,
เห็นชอบ ยดคุณลักษณะเฉพาะ
ขอความเห็นชอบร่างของเขตของงานและรายละเอี
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ไม่เห็นชอบ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/
ผู้รับมอบอานาจ

เห็นชอบแต่ไม่ต้องเผยแพร่
เห็นชอบและให้เผยแพร่
มีความคิดเห็น

เห็นชอบและให้ปรับปรุง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบไม่ปรับปรุง

พิจารณา 3

นาร่างประกาศและร่างเอกสาร 4
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่
ไม่มีความคิดเห็น

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายงานผลการร่างประกาศและร่างเอกสารฯ 5
เพื่อขอความเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/
ผู้รับมอบอานาจ

พิจารณา 6
เห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 7
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2

กองการพัสดุ กรมทางหลวง

ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ
เรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1
คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/
ผู้รับมอบอานาจ

ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา
และรายงานผลการพิจารณา

8

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา 9
เห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ขอความเห็นชอบผู้มีอานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
และคืนหลักค้าประกัน

10

ไม่เห็นชอบ

ผู้มีอานาจ

พิจารณา

11
เห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

ประกาศผลผู้ชนะ

12

จัดทาสัญญา

13

ส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลง

14

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
เจ้าหน้าที่

บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

15

เจ้าหน้าที่

คืนหลักประกันสัญญา

16

สิ้นสุด

วันที่จัดทา
ก.ย. 2560

วันที่บังคับใช้
หน้า 3/12

กองการพัสดุ กรมทางหลวง

ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ
เรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่จัดทา
ก.ย. 2560

วันที่บังคับใช้
หน้า 4/12

6. วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding)
6.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอานาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทาร่างขอบเขตของงานฯ
- กรณีการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งรับผิดชอบในการจัดทาร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- กรณีการจ้างก่อสร้าง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดาเนินการจ้างตามความใน
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอานาจกาหนดตามความจาเป็นและเหมาะสม
(คาสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/124/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
6.2 เจ้าหน้าที่ : จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง , จัดทาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ,
ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจ่ี ะซือ้ หรือจ้าง
พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 21 ได้ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามรายการดังนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อ
หรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่า
จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ (คณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ควรแต่งตั้งผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงาน
ซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย)
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ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอานาจผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่
6.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอานาจ : พิจารณา
กรณีเห็นชอบและให้เผยแพร่ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ
กรณีเห็นชอบแต่ไม่ต้องเผยแพร่ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ตามขั้นตอนที่ 6.7)
กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน
(คาสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อน
ได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ของหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอานาจ
ที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้
(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐนาร่างประกาศ และ
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 45)
6.4 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : นาร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่
- นาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พร้อมกับร่าง ประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูป้ ระกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
โดยเปิดเผยตัว
- เผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ จนกว่าผู้มีอานาจ
อนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีคาสั่งรับคาเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่
วันทีค่ ณะกรรมการพิจารณาผลหรือผูม้ ีอานาจหน้าทีพ่ ิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผูม้ ีอานาจอนุมัติส่ังซื้อ
สัง่ จ้าง ทั้งนี้แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน
(ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคานวณ
ราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) โดยศูนย์กากับดูแลกรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช)
6.5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : รายงานผลการลงร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
กรณีไม่มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ และดาเนินการ
จัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลากาหนด
กรณีมีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่า สมควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ดาเนินการดังนี้
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(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้
หรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นาร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และ
ของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
(2) กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า หน่วยงานของรัฐ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบ
เป็นหนังสือ
6.6 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอานาจ : พิจารณา
กรณีเห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ
กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน
(คาสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
6.7 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียดให้กระทาไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวัน
สุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ
ในกรณีที่มีการขาย ให้กาหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการจัดทา
เอกสารนัน้ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จา่ ยส่วนอืน่ ทีห่ น่วยงานของรัฐได้ใช้จา่ ยจากเงินงบประมาณ เพือ่ ดาเนินการ
ดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จา่ ยในการจ้างสารวจออกแบบ หรือค่าจ้างทีป่ รึกษา
(อัตราค่าขายเอกสารเป็นไปตามคาสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/121/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้
ผู้รับหรือ ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อน มีสิทธิขอรับเอกสารประกวด
ราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คานึงถึงระยะเวลา
ในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทาเอกสารเพือ่ ยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กาหนด
ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้กาหนด
ไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
(3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กาหนด
ไม่น้อยกว่า 12 วันทาการ
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(4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กาหนดไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ
ในกรณีทีโ่ ดยสภาพของการซือ้ หรือจ้างนัน้ มีความจาเป็นจะต้องมีการสอบถามรายละเอียดเพือ่
ให้เกิดความชัดเจนให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีจ่ ะกาหนดให้ผู้ประกอบการทีส่ นใจ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมสอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานของ
รัฐหรือช่องทางอืน่ ตามทีก่ รมบัญชีกลางกาหนดโดยให้กาหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และให้
หน่วยงานของรัฐชีแ้ จงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดฯ ครัง้ ใด หากหน่วยงานของรัฐได้กาหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาฯ
หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระ
สาคัญไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน ให้ยกเลิกการดาเนินการซือ้ หรือจ้างครัง้ นัน้ แล้วดาเนินการใหม่ให้
ถูกต้องต่อไป
ในกรณีไม่มีการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ให้เผยแพร่ราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ พร้อมกับการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคาฯ ระยะเวลาการเผยแพร่เป็นไปตามข้อ 6.4 วรรคสอง
6.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์: ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคาและรายงานผล
การพิจารณา
เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการดังนี้
(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด
โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกาหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
แยกมาต่างหาก ในกรณีนี้ คณะกรรมการฯ ยังไม่ต้องพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 83 (3) แล้วเสร็จ
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง
(ถ้ามี) หรือพิจารณาการนาเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กาหนดให้จัดส่งภายหลัง
จากวันเสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 44 แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอ
พัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดก็ได้แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็น
ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กาหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจากการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น
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ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ และความแตกต่างนั้นไม่
มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ตรวจสอบตาม (2) และพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัดเรียงลาดับ
ผู้ที่เสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย
ในกรณีทีผ่ ูย้ ่ืนข้อเสนอรายทีค่ ัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กาหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่าราย
ถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลาดับ แล้วแต่กรณี
(4) จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯ จะต้อง
รายงานผลภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้ามีเหตุที่ทาให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาขยายระยะเวลาให้ตามความจาเป็น ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วย
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรง
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ยกเลิกการประกวดราคาฯ ครัง้ นัน้ แต่ถ้าคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาฯ ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้
ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนั้น และดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรค
หนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะ
ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดย
การจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
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- กรณีที่หน่วยงานเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการ
พิจารณาราคาต่าสุดของผู้เสนอราคาเข้าสู่ระบบฯ ในลาดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
กรณีที่
ปรากฏว่าราคาของผู้ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้แจ้งผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุด
เท่าที่จะทาได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที่
เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้าดาเนินตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่าน
ระบบฯ เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ ภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร
หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่าสุดในการ
เสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอ
ราคารายนั้น
(3) ถ้าดาเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจานวน
หรือลดเนื้องานหากการดาเนินการดังกล่าวทาให้ลาดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี
จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อ หรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทารายงานขอซื้อ
หรือขอจ้าง
- กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการดาเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือ
สูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด
ราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็น
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
หากดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดาเนินการ
ประกวดราคาฯ ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก)
หรือวิธี เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทา
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
การประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
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จานวนกรรมการ ทั้งหมดให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ โดยประธาน
กรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการ คนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือ
จ้างครัง้ นัน้ หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเองเป็นผูม้ ีสว่ นได้เสียกับผูย้ ่ืนข้อเสนอหรือคูส่ ัญญาในการซือ้
หรือจ้างครัง้ นัน้ ให้ประธานหรือกรรมการผู้นัน้ ลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการทีต่ น
ได้รับการแต่งตัง้ นัน้ และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพือ่ สัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
(ระยะเวลาการดาเนินการของคณะกรรมการพิจาณาผลประกวดราคาฯ เป็นไปตามคาสั่งกรมทางหลวง
ที่ บ.1/122/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
6.9 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอานาจ : พิจารณา
กรณีเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทบทวน
(คาสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
6.10 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ขอความเห็นชอบผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง และคืนหลักค้าประกัน
- ดาเนินการขอความเห็นชอบผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 84
- หลักประกันการเสนอราคาให้คืนแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่น
ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
6.11 ผู้มีอานาจ : พิจารณา
หากเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
หากไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาทบทวน
(คาสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 84)
6.12 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลผู้ชนะ
- ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
- แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (
e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
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6.13 เจ้าหน้าที่ : จัดทาสัญญาหรือข้อตกลง
- เมื่อพ้นระเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 66 วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
- การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(ตามคาสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/118/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
- สัญญาที่ทาในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้า
คู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกาหนดให้มีค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
6.14 เจ้าหน้าที่ : ส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลง
- ส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทาสัญญาหรือข้อตกลง และเผยแพร่สาระสาคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- ส่งสาเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.15 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, เจ้าหน้าที่ : บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง
และการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ข้อ 175 และข้อ 176
- กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกาหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐ แจ้งการเรียก
ค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันทาการ นับถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบ และเมื่อ
คู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้น
- การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญา
ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอืน่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ทาให้คูส่ ัญญาไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของหรืองานตามเงื่อนไจ และกาหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลงกาหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กาหนด คู่สัญญาจะยกมา
กล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานขัดแย้งหรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103
หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจานวนเงิน
ค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดาเนินการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จาเป็น (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 183)
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6.16 เจ้าหน้าที่ : คืนหลักประกันสัญญา
- ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความชารุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล บารุงรักษาปละตรวจสอบความชารุด
บกพร่องของพัสดุเว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุนั้น
- ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความชารุดบกพร่อง หากปรากฏความชารุดบกพร่องของพัสดุ ให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบรีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไขหรือ
ซ่อมแซมทันทีพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
- กรณีที่สัญญาจะครบกาหนดรับประกันความชารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชารุด
บกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหายจากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป
- คืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา หรือ
ผู้ค้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
- การซื้อหรือจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้าประกัน
ตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสาร
เชิญชวนและในสัญญาด้วย
- การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกาหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้าประกันให้แก่คู่สัญญา
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค้า
ประกันด้วย สาหรับหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
7. เอกสารสารอ้างอิง
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง กาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554

