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1. วัตถุประสงค์ 
  ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์2560 ซึ่งกระทรวงการคลังได้จัดท าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว 

2. ขอบเขต 
  ด าเนินการโดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ

ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก  หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมี
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการ
ซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียง หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะให้ทดแทนได้  หรือมีความจ าเป็นต้องใช้นั้นโดย
ฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  
หรือพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เก่ียวกันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็น 

    ต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น  โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว  หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของ
รัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ  หรือเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซ้ือ
เฉพาะแห่ง  หรือเป็นกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3. ค านิยาม 
  “วิธีเฉพาะเจาะจง”  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่

หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การจัดซื้อ  

    จัดจ้างฯมาตรา 96 วรรคสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ไม่เห็นชอบ 
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4. ผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ / คณะกรรมการ 

จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2 

เจ้าหน้าท่ี 
      จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง    1 

    พิจารณา   2 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / 

ผู้รับมอบอ านาจ 

พิจารณา    4 
 
 

    พิจารณา    6 

 

           ประกาศผลผู้ชนะ        7 
 

   ขอความเห็นชอบสั่งซื้อสั่งจ้าง    5 
 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี                                     

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / 
ผู้รับมอบอ านาจ    

ผู้มีอ านาจ 

เริ่มต้น 

    เชิญ / เจรจา ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ  3 
ขายหรือจ้าง , รายงานผลการพิจารณา 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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1 

 

บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ   10 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ/ 

เจ้าหน้าที ่

สิ้นสุด 

    จัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ    8 
 

เจ้าหน้าท่ี                                     

 

       สง่ส าเนาสญัญาหรอืข้อตกลง       9 เจ้าหน้าท่ี                                     

 

เจ้าหน้าท่ี                                     

 

 

          คืนหลกัประกันสญัญา        11 
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5. วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

5.1  เจ้าหน้าที่  :  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  
    จัดท า รายงานขอซื้อขอจ้าง  เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ  เพื่อขอความเห็นชอบ  โดย 
        เสนอผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีต่ามรายการดังต่อไปนี้ 
  (1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
  (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือ   
             จ้าง แล้วแตก่รณี 
  (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
  (4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะ   
             ซื้อหรอืจ้างในครัง้นัน้ 
  (5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
  (6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
  (7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  (8) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง  เช่น  

              คณะกรรมการซ้ือหรอืจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ  
    คณะกรรมการ   และหนังสือเชิญชวน 
                 (คณะกรรมการประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน)  

  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ  
                    เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
   ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น  
                ผูต้รวจรบัพัสดุก็ได ้
   ในกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง  
   (2) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ  
   จัดจ้างฯ มาตรา 96 (2)  (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)  ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือ  
   ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น จะท ารายงานขอซื้อขอจ้าง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้  

 5.2  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ  :  พิจารณา 
  กรณีเห็นชอบ     ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
   กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าทีท่บทวน 
    (ค าสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ) 
 5.3   เจ้าหน้าที่ / คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  :  เชิญ / เจรจา  ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ 
        ขายหรอืรับจ้าง , รายงานผลการพิจารณา 
     1.  เจ้าหน้าที่ เผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน  
               ของรัฐ  (กรณีวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท)  ดังนี้  
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   -  ให้ประกาศภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ผู้มีอ านาจได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง  
   -  กรณีไม่มีรายงานขอซื้อขอจ้างให้ประกาศภายใน 3 วันท าการ  นับแต่วันอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
   -  ในกรณีทีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินการตามข้างต้นได้  
           ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
     2.  เจ้าหน้าที่ / คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เชิญ / เจรจา ผู้ประกอบการที่มี  
                     อาชีพขายหรอืรับจ้าง  ให้ด าเนินการดังนี ้
    กรณีด าเนินการโดยเจ้าหน้าที ่    
    ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  
      จ าหนา่ย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครัง้หนึ่งไม่เกินวงเงนิตามทีก่ าหนดใน  
  กฎกระทรวง (วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ  
  ผู้ประกอบที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ  
  ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
    การซื้อหรือการจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดข้ึน  โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน  
  และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อน แล้ว  
  รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ ให้  
  ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม  

    กรณีด าเนินการโดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
(ก) กรณีใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ

ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ( ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)  (ก) ) ให้
เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธี  

                   ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรอืวิธีคัดเลอืกซึ่งถูกยกเลกิไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่า 
ผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ีประมาณ
ได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้  

(ข) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดย
ฉุกเฉิน  เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจ  
ท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ( ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) (ง) )  
ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้น
ยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคา
ลงเท่าที่จะท าได้ 

 (ค)  กรณีพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และ    
       มีความจ าเป็นตอ้งท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบรูณ์หรือตอ่เนือ่งในการใช้พัสดุนัน้โดย  
       มูลค่าของพัสดุท่ีท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะตอ้งไม่สงูกว่าพัสดุท่ีไดท้ าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว   
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( ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) )  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด
และราคาที่ต่ ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตาม
สัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

(ง)  กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ   
     ต่างประเทศ  ( ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ) )   ให้ด าเนินการโดยวิธี 
     เจรจาตกลงราคา 
(จ)  กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ( ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ  
     มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่า 
     ราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง  
     เท่าที่จะท าได้ 

         โดยให้คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้ 
            รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้รายงาน 

        ผลการพิจารณาดังกล่าวใหป้ระกอบด้วยรายการอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี้ 
         (ก)  รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
    (ข)  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาท่ีเสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
    (ค)   รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
    (ง)   หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน  
    (จ)   ผลการพิจาณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พร้อมเหตุผล  
       สนับสนุนในการพิจารณา  
          โดยคณะกรรมการฯ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 5 วันท าการ หากไม่ 
         แล้วเสรจ็ให้ขอขยายเวลาตอ่หัวหนา้หน่วยงานพร้อมเหตุผลผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีค่รัง้ละไม่เกิน 5 วันท าการ  
     (ตามค าสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/122/2560  ลว. 29 ส.ค.60)  
       การซ้ือหรอืการจ้างท่ีมีวงเงินเลก็นอ้ยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  (วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่  
        เกิน 100,000 บาท)  หน่วยงานของรัฐอาจด าเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่  
    กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  
    การประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน  
            กรรมการท้ังหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแตล่ะคนมีเสียงหนึ่งในการลงมต ิ โดยประธาน    
            กรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครัง้ในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ดใ้ห้หวัหน้า     
            หนว่ยงานของรัฐแตง่ต้ังประธานกรรมการคนใหม่เปน็ปรานกรรมการแทน 
    มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกกรมการออก  
            เสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด เว้นแตค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมตเิอกฉันท์ 

    ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
     ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ   หรือ 
                คูส่ัญญาในการซ้ือหรอืจ้างครัง้นัน้ ให้ประธานหรือกรรมการผู้นัน้ลาออกจากการเปน็ประธานหรือกรรมการ 
                ในคณะกรรมการท่ีตนไดร้ับการแตง่ต้ังนัน้ และให้รายงานหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐทราบเพ่ือสัง่การตามที่ 
                เหน็สมควรตอ่ไป 
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5.4   หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ  :  พิจารณา 
  กรณีเห็นชอบ     ให้ขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามข้อ 86 
  กรณีไม่เห็นชอบ   ส่งคืนเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทบทวน 
    (ค าสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ) 
5.5   หัวหน้าเจ้าหน้าที่  :  ขอความเห็นชอบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
   ด าเนินการขอความเห็นชอบผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างตาม ข้อ 86   
5.6   ผู้มีอ านาจ  :   พิจารณา 
  หากเห็นชอบ     ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
   หากไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาทบทวน 
    (กรณีเป็นอ านาจหัวหน้าหน่วยงาน  เป็นไปตามค าสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/115/2560  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560) 
5.7   หัวหน้าเจ้าหน้าที่  :  ประกาศผลผู้ชนะ 

          -  ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของ  
                รัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด ยกเว้น การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ 
   จัดจ้างฯ มาตรา 56 (2) (ข) และ (ง)  

         -  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    
    (1)  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 (2) (ข)  
         (ง) หรือ (ฉ)  
    (2)  การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
      (3)  กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท า  
         ข้อตกลงเปน็หนงัสอื  
    (4)  การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า  

         -  ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน  
            ก็ได ้ แตต่อ้งมีหลกัฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนัน้       
            -  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
   การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ และไม่มีผู้ใด  
             อุทธรณ์ภายในเจ็ดวันท าการ นับแตว่ันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
   กรมบัญชีกลาง เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างโดยวีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) และมาตรา 56 (2) (ง)  
   หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามสัญญาหรือข้อตกลงได้โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์  
            -  การลงนามเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
   (ตามค าสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/118/2560  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2560) 
         -  สัญญาที่ท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่า 
  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็น 
  คู่สัญญาแล้ว   ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  ต้องก าหนดให้มีค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืน 
  ข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา  



5.9   เจ้าหน้าที่  :  ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลง 
   เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ  ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 

         - 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  
      ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามค าสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/122/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม  
      2560  
             -  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  
                   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 
 

 
 

 
 

 
กองการพัสดุ กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัสด ุ
เร่ือง 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วันที่จัดท า 
ก.ย. 2560 

วันที่บังคับใช ้
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เร่ือง 
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วันที่จัดท า 
ก.ย.  2560 
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        -  การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   
              ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ าประกัน 
              ให้แก่คู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรอืบรษัิท 
              เงินทุนหลักทรัพย ์ผูค้้ าประกันดว้ย  ส าหรบัหนงัสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนกิส์ของธนาคารให้คืนแก่ 
              ธนาคารผู้ออกหนงัสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนกิส์ผา่นทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 

 
7.  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 
    6.  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวอ) 
         0405.2/ว3.5  ลงวันที่  13  กันยายน  2560 
 

 

 

 


