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รวดเร็ว ตามเวลา บรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ เพื่อยึดถือปฏิบัติสําหรับองคกรและบุคคลทุกคนเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาทีผูปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจาง
และผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่สนใจใหมีความเขาใจ สามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชไดโดยกวางขวาง แพรหลาย โปรงใส มีการ
แขงขันอยางเปนธรรม ประหยัดงบประมาณของแผนดิน มีประสิทธิผล และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานเปน
ประโยชนตอสํานักงานฯ ตอไป

กลุมงานจัดซื้อจางและพัสดุ
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แบบฟอรม (ดําเนินการนอกระบบ e-GP)
(ก) แบบฟอรมขอจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
(ข) แบบฟอรมหนังสือนําสงแผนจัดซื้อจัดจางให สตง.
(ค) แบบฟอรมขอแกไขแผนจัดซื้อจัดจาง
(ง) แบบฟอรมรายงานแผน เปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจาง
(จ) แบบฟอรมใบขอซื้อ (PR) (ในระบบ Sage 300)
(ฉ) แบบฟอรม ค.1 ( ขออนุมัติแตงตั้งผูจัดทํารางขอบเขตงาน TOR กรณีไมเกิน 7 ลานบาท) Rev.0
(ช) แบบฟอรม ค.1 ( ขออนุมัติแตงตั้งผูจัดทํารางขอบเขตงาน TOR กรณีเกิน 7 ลานบาท) Rev.0
(ซ) แบบฟอรมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานจาง วิธีเฉพาะเจาะจง ไมเกิน 5 แสน Rev.0
(ฌ) แบบฟอรมรางขอบเขตงาน TOR วิธีเฉพาะเจาะจง เกิน 5 แสน Rev.0
(ญ) แบบฟอรมรางขอบเขตงาน TOR วิธีคัดเลือก Rev.0
(ฎ) แบบฟอรมรางขอบเขตงาน TOR วิธี e-bidding Rev.0
(ฏ) แบบฟอรมรางขอบเขตงานTOR จางเหมาบริการบุคคล-รายวัน Rev.0
(ฐ) แบบฟอรมรางขอบเขตงานTOR จางเหมาบริการบุคคล-รายเดือน Rev.0
(ฑ) แบบฟอรม ร.1 รายงานขอซื้อขอจางกรณีไมเกิน 1 แสน Rev.0
(ฒ) แบบฟอรม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีไมเกิน1 แสนบาท) Rev.0
(ณ) แบบฟอรม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธีเฉพาะเจาะจง (เกิน 5 แสนบาท กรณีไมทําหนังสือ
เชิญชวน) Rev.0
(ด) แบบฟอรม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธีเฉพาะเจาะจง (เกิน 5 แสนบาท กรณีทําหนังสือ
เชิญชวน) Rev.0
(ต) แบบฟอรม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธีคัดเลือก (ไมมีผูเสนอราคา-ยกเลิก) Rev.0
(ถ) แบบฟอรม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธีคัดเลือก (มีผูเสนอราคารายเดียว-ยกเลิก) Rev.0
(ท) แบบฟอรม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธีคัดเลือก (มีผูเสนอราคาหลายราย ถูกตองรายเดียว
-ยกเลิก) Rev.0
(ธ) แบบฟอร ม ค.2 รายงานผลการพิ จารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธีคัดเลือก (มีผูเสนอราคาหลายราย ไมมีผูผาน
ขอเสนอ-ยกเลิก) Rev.0
(น) แบบฟอร ม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธีคัดเลื อก (มีผูเสนอราคาหลายราย ถูกตองรายเดียว
-ดําเนินการตอ) Rev.0
(บ) แบบฟอรม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธีคัดเลือก (มีผเู สนอราคาหลายราย ถูกตองหลายราย) Rev.0
(ป) แบบฟอรม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธี e-bidding (ไมมีผูเสนอราคา-ยกเลิก) Rev.0
(ผ) แบบฟอรม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธี e-bidding (มีผูเสนอราคารายเดียว-ยกเลิก) Rev.0
(ฝ) แบบฟอร ม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข อเสนอ วิ ธี e-bidding (มี ผูเสนอราคาหลายราย ถู กตองรายเดียว
-ยกเลิก) Rev.0
(พ) แบบฟอร ม ค.2 รายงานผลการพิ จารณาคั ดเลื อกข อเสนอ วิ ธี e-bidding (มี ผู เสนอราคาหลายราย ไม มีผู ผ าน
ขอเสนอ-ยกเลิก) Rev.0
(ฟ) แบบฟอรม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธี e-bidding (มีผูเสนอราคาหลายราย ถูกตองรายเดียว
-ดําเนินการตอ) Rev.0
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(ภ) แบบฟอรม ค.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ วิธี e-bidding (มีผูเสนอราคาหลายราย ถูกตองหลาย
ราย) Rev.0
(ม) แบบฟอรม ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง Rev.0
(ย) แบบฟอรม ปปช.02 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางควบคุมงาน
Rev.0
(ร) แบบฟอรม ปปช.03 ตารางแสดงวงเงิ นงบประมาณที่ไดรับจั ดสรรและรายละเอี ยดค าใชจ ายในการจ างออกแบบ
Rev.0
(ล) แบบฟอรม ปปช.04 ตารางแสดงวงเงิ นงบประมาณที่ได รับจัดสรรและรายละเอียดค าใชจ ายในการจ างที่ปรึกษา
Rev.0
(ว) แบบฟอรม ปปช.05 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางงานวิจัยหรือ
สนับสนุนใหทุนการวิจัย Rev.0
(ศ) แบบฟอรม ปปช.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร Rev.0
(ษ) แบบฟอรม ปปช.07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรราคากลางและรายละเอียดคาใชจายในการจัดซื้อ
จัดจางที่มิใชงานกอสราง
(ส) แบบฟอรม ค.3 (ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการซื้อหรือจาง (Rev.0
(ห) แบบฟอรม จ.1 (หนังสือแจงลงนามในสัญญา (Rev.0
(ฬ) แบบฟอรม ต.1 (ใบตรวจรับพัสดุ) Rev.0
(อ) แบบฟอรม ต.2 ติดตามการสงมอบพรอมสงวนสิทธิกาเรียกคาปรับ Rev.0
(ฮ) แบบฟอรม ต.3 แจงเรียกคาปรับ Rev.0
(กก) แบบฟอรม ค.4 (ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) Rev.0
(ขข) แบบฟอรม ข.1 ขออนุมัติงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง Rev.0
(คค) แบบฟอรม ข.2 ขออนุมัติเพิ่มหรือลดวงเงิน เพิ่มหรือลดขอบเขตงาน ตามสัญญาหรือขอตกลง Rev.0
(งง) แบบฟอรม ข.3 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนขอบเขตงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามสัญญาหรือขอตกลง Rev.0
(จจ) แบบฟอรม ก.1 บันทึกแนบทายสัญญา Rev.0
(ฉฉ) แบบฟอรม อ.1 การอนุมัติใหขยายระยะเวลาการทําการตามสัญญาหรือขอตกลง-เหตุเกิดจากสํานักงาน Rev.0
(ชช) แบบฟอรม อ.1 การอนุมัติใหขยายระยะเวลาการทําการตามสัญญาหรือขอตกลง-เหตุสุดวิสัย
(ซซ) แบบฟอรม ป.1 (ขอคืนหลักประกันสัญญา) Rev.0
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แบบฟอรมในระบบ e-GP
(ก) รายงานขอซื้อขอจางและการจัดทําประกาศพรอมเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
(ข) รายงานขอซื้อขอจางและการจัดทําประกาศพรอมเอกสารประกวดราคาจาง โดยวิธีคัดเลือก
(ค) รายงานขอซื้อขอจางและการจัดทําประกาศพรอมเอกสารประกวดราคาจาง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เกิน 1 แสนบาท
(ง) รายงานขอซื้อขอจางและการจัดทําประกาศพรอมเอกสารประกวดราคาจาง พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เกิน 1 แสนบาท แตไมเกิน 5 แสนบาท
(จ) คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-BIDDING)
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(ฉ) คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธี
คัดเลือก
(ช) คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เกิน 5 แสนบาท
(ซ) ประกาศประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-BIDDING)
(ฌ) รางเอกสารหนังสือเชิญชวน/ โดยวิธีคัดเลือก
(ญ) รางเอกสารหนังสือเชิญชวน/ โดยวิธีคัดเฉพาะเจาะจง
(ฎ) ประกาศผูชนะการเสนอราคา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-BIDDING)
(ฏ) ประกาศผูชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก
(ฐ) ประกาศผูชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เกิน 1 แสนบาทขึ้นไป
(ฑ) เอกสารประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-BIDDING)
(ฒ) ประกาศประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-BIDDING)
(ณ) แบบประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
(ด) แบบเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
(ต) แบบประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
(ถ) แบบเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
(ท) แบบประกาศประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
(ธ) แบบเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
(น) ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
(บ) ใบเสนอราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
(ป) ใบเสนอราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
(ผ) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 (e-bidding ซื้อ)
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แบบฟอรมสัญญาในระบบ e-GP
(ฝ) แบบสัญญาจางผูเชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา (กนบ)
(พ) แบบสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง (กนบ)
(ฟ) แบบสัญญาแลกเปลี่ยน (กนบ)
(ภ) แบบสัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร (กนบ)
(ม) แบบสัญญาจางบริการรักษาความปลอดภัย (กนบ)
(ย) แบบสัญญาจางทําความสะอาดอาคาร (กนบ)
(ร) แบบสัญญาเชารถยนต (กนบ)
(ล) แบบสัญญาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร (กนบ)
(ว) แบบสัญญาเชาคอมพิวเตอร (กนบ)
(ศ) แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร (กนบ)
(ษ) แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร (กนบ)
(ส) แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ (กนบ)
(ห) แบบสัญญาซื้อขาย (กนบ)
(ฬ) แบบสัญญาจางกอสราง (กนบ)

(อ) แบบสัญญาจาง
(ฮ) แบบสัญญาจาง (ภาษาอังกฤษ) Form of Contract
(กก) แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป
(ขข) แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) Form of Contract
(คค) แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไมจํากัดปริมาณ
(งง) แบบสัญญาจางทําความสะอาดอาคาร
(จจ) แบบสัญญาจางที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
(ฉฉ) แบบสัญญาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร
(ชช) แบบสัญญาจางผูเชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจางบริษัทที่ปรึกษา
(ซซ) แบบสัญญาจางผูเชีย่ วชาญรายบุคคล หรือจางบริษัทที่ปรึกษา (ภาอังกฤษ) Agreement for Engagement of
Consultant
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คูมือที่เกี่ยวของ
(ก) คูมือการใชงานระบบ e -GP การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ข) คูม ือการใชงานระบบ e-GP การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก
(ค) คูมอื การใชงานระบบ e-GP การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding : e-bidding)
(ง) คูมือการเปดใบขอซื้อ (PR) ในระบบ ERP SAGE300 สําหรับพนักงาน สสส.
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เอกสารอางอิง
(ก) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ข) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ค) กฎกระทรวง กําหนดใหหนวยงานอื่นเปนหนวยงานของรัฐ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ง) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับผูที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผูประกอบการ พ.ศ. 2560
(จ) กฎกระทรวง กําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
(ฉ) กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือ และวงเงินเกินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
(ช) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
(ซ) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560
(ฌ) กฎกระทรวง กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐที่ใชสิทธิอุทธรณไมได พ.ศ. 2560
(ญ) เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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หนาที่ 1

วัตถุประสงค
1. เพื่อลดโอกาสและความผิดพลาด อันเปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางแกผูที่ปฏิบัติงานของ
กลุมงานจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
2. เพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจใหกับระดับผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งทําใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวกในการบริการ
3. เพื่อใหการจัดหาพัสดุที่มีประโยชนใชสอยเหมาะสม เพียงพอตอการปฏิบัติงาน จัดหาดวยตนทุนและแหลงขาย
ที่เหมาะสมและเพื่อใหเกิดประโยชน รวมทั้ง ความคุมคาสูงสุดของหนวยงาน

ขอบเขต
การจัดหา จัดซื้อ จัดจางพัสดุ การควบคุม ตรวจสอบ การซอมบํารุง การเก็บรักษา การใหบริการทางดานพัสดุแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน ใหการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ จัดจาง เปนไปในทิศทางเดียวกันตามกฎหมาย ระเบียบ
คําสั่งที่เกี่ยวของ

คําจํากัดความ
1. “การจัดซื้อจัดจาง” หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือ
โดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. “พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3. “สินคา” หมายความวา วัส ดุ ครุภั ณฑ ที่ ดิน สิ่งปลูกสราง และทรั พยสิน อื่นใด รวมทั้งงานบริการที่ร วมอยู
ในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น
4. “งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจางลูกจางของหนวยงานของรัฐ
การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐงานจางที่ปรึกษา งานจางออกแบบหรือควบคุม
งานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
5. “งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอื่นใดและการ
ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสราง
ดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น
6. “อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการโรงพยาบาล
โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชน
ใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปาไฟฟา หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของ
ตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟท หรือเครื่องเรือน
7. “สาธารณู ป โภค” หมายความว า งานอั น เกี่ ย วกั บ การประปา การไฟฟ า การสื่ อ สาร การโทรคมนาคม
การระบายน้ํา การขนสงทางทอ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน
ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน

หนาที่ 2
8. “งานจางที่ปรึกษา” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเปนผูใหคําปรึกษาหรือ
แนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยหรือดานอื่นที่อยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ
9. “งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพื่อออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
10. “การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และ
การจําหนายพัสดุ
11. “ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่ง
สามารถจัดซื้อจัดจางไดจริง

หนาที่รับผิดชอบ
1. หัวหนาเจาหนาที่ ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จัดซื้อจัดจางและพัสดุ พิจารณาการจัดซื้อ
จัดจาง ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. เจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่จัดซื้อจัดหา จัดทําเอกสาร จัดทําบัญชีควบคุม รายงานผลการปฏิบัติงานใหหนวยงานที่
เกี่ยวของและอื่นๆ

หนาที่ 3

วิธีและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระทําได 3 วิธี ดังนี้ คือ
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding: e – bidding) ไดแก การ
จัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท โดยเปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความ
ซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคาหรืองานบริการที่ไมไดกําหนดไวในระบบขอมูลสินคา (e – catalog)
วิ ธี คั ด เลื อ ก : คื อ การซื้ อ หรื อ จ า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ว งเงิ น เกิ น 5 แสนบาท โดยการที่ ห น ว ยงานของรั ฐ เชิ ญ เฉพาะ
ผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนด ตองไมนอยกวา 3 รายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงาน
นั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(1)
วิธีเฉพาะเจาะจง : คือการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งซึ่งมีว งเงินเกิน 5 แสนบาท โดยการที่หนวยงานของรัฐเชิญชวน
ผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจา
ตอรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอย (ไมเกิน 5 แสนบาท) ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2)
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ไดแก การจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท โดยเปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปน
สินคาหรืองานบริการที่ไมไดกําหนดไวในระบบขอมูลสินคา (e – catalog)

ขั้นตอนการดําเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding: e – bidding)

ระยะเวลาดําเนินการ 45, 57, 69 และ 89 วันทําการ นับถัดจากวันที่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) ถูกตองครบถวน
 (Manual) USER สงขอมูลแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําปให จนท.จัดซื้อ/
พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย ภายในตน
เดือนกันยายนของทุกป (แบบฟอรม…)

 (Manual+e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ/

ผูที่ไดรับมอบหมาย รวบรวมขอมูลแผนการ
จัดซื้อจัดจางจาก USER มาทําแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําป (แบบฟอรม ………)

 (Manual) USER ทําบันทึกเสนอ
รก.ผช.ผจก. แตงตั้งบุคคล/คกก.ราง
TOR
(แบบฟอรม ค.1)

 (Manual) บุคคล/คกก.ราง TOR
ดําเนินการจัดทํา TOR
(แบบฟอรม TOR : e-bidding)

 (Manual) จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
ลงทะเบียนรับเอกสาร

 (Sage) USER พิมพใบขอซื้อ (PR)
แนบ TOR แนบราคากลาง และนําสงให
จนท.ธุรการจัดซื้อ ผานระบบ Barcode

 (Sage) USER จัดทําใบขอซื้อ (PR)
เสนอชื่อ คกก.จัดซื้อจัดจาง/คกก.ตรวจ
รับพัสดุ
(แบบฟอรมใบขอซื้อ (PR))

 (Manual) USER จัดทําราคากลาง

 (Manual) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ ตรวจ
ความถูกตองของ TOR

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา

 (e-GP) หน.จนท. ลงนาม ใน
เอกสารและอนุมัติใน e-GP

5 วันทําการ

กรณีแกไข TOR จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
จะสงเอกสารคืน USER ณ จุดที่สงคืนของ
แตละฝาย/สํานัก ผานระบบ Barcode
USER แกไข TOR และสงคืน จนท.ธุรการ
จัดซื้อ/พัสดุ ผานระบบ Barcode ณ จุดจัดซื้อ

และพิมพ รายงานขอซื้อขอจาง รางเอกสาร
ประกวดราคา/รางเอกสารประกาศเชิญชวน
เสนอ รก.ผช.ผจก. ผาน หน.จนท.

1 วันทําการ

1 วันทําการ

(แบบฟอรมตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง)

 รก.ผช.ผจก. ลงนาม ในเอกสาร
และใชดุลพินิจที่จะใหมีการเผยแพร/
ไมเผยแพรเอกสารฯ เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได
(กรณีวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท)
2 วันทําการ


หนาที่ 5


 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ กําหนดวัน
ใหสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) ผานทาง
(e-mail:purchase@thaihealth.or.th)
กอนถึงวันเสนอราคาไมนอยกวา 3 วันทําการ

. (e-GP)
วงเงินงบประมาณ
ไมเกิน 5 ลานบาท

. (e-GP)
วงเงินงบประมาณ
เกิน 5 ลานบาท

. (e-GP)

วางหลักประกันการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา ดังนี้
1. แคชเชียรเช็ค
2. หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส
3. พันธบัตรรัฐบาลไทย
4. หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน
**กรณีวางหลักประกันตาม 1,3 และ 4 ใหแนบเปน
ไฟล PDF ในระบบ e-GP และสงตนฉบับใหสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันที่เสนอ
ราคา**

. (e-GP) ผูเสนอราคา
เขาเสนอราคาผาน ระบบ e-GP
โดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว

1 วันทําการ



 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ นํา
รางประกาศ/เอกสารประกวดราคา รับฟง
ความคิดเห็น (วงเงินเกิน 5 ลานบาท)

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ ไมนํา
รางประกาศ/เอกสารประกวดราคา รับฟง
ความคิดเห็น
(วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท)

. (e-GP) หน.จนท.
เผยแพรประกาศ/เอกสารประกวดราคา

1 วันทําการ

เกิน 5 แสน แตไมเกิน 5 ลาน
ไมนอยกวา 5 วันทําการ
เกิน 5 ลาน แตไมเกิน 10 ลาน
ไมนอยกวา 10 วันทําการ
เกิน 10 ลาน แตไมเกิน 50 ลาน
ไมนอยกวา 12 วันทําการ
เกิน 50 ลาน ไมนอยกวา 20 วันทําการ

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ

ไมมีผูเสนอความ
คิดเห็น
หน.จนท.
ทํารายงาน

มีผูเสนอความ
คิดเห็น

ไมปรับปรุง

ปรับปรุง

หนาที่ 6

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดพิมพ
เอกสารการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกราย
จากระบบ e-GP จํานวน 1 ชุด สงให คกก.
ลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแผน

0.5 วันทําการ

ไมมีผูเสนอราคา
มีผูเสนอราคา 1 ราย และ
ถูกตองครบถวน

มีผูเสนอราคาหลายราย
และถูกตองมากกวา 1 ราย

มีผูเสนอราคาหลายราย
แตถกู ตอง 1 ราย

 คกก. จัดทํา แบบฟอรม ค.2 เสนอ รก.ผช.ผจก. ผาน
หน.จนท. เพื่อยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนั้น ตามระเบียบฯ
ขอ 56 และหรือจะดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหม หรือจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรค 1
(1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ก)

. (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
ประกาศยกเลิกในระบบ e-GP

0.25 วันทําการ

 คกก.พิจารณาคัดเลือกผูเสนอ
ราคา ตามหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอที่กําหนด
เกณฑราคาต่ําสุด
เกณฑประสิทธิภาพตอราคา

 (Manual) คกก. จัดทํารายงานผลการ
พิจารณา คุณสมบัติ และขอเสนอทางดาน
เทคนิค ของผูเ สนอราคา (แบบฟอรม ค.2)

1 วันทําการ

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บันทึกผล
การพิจารณาของ คกก. ลงในระบบ e-GP
พรอมดวยพิมพใบเสนอราคาให คกก.



1 วันทําการ

. (e-GP) หน.จนท. ลงนามใน

แบบฟอรม ค.2 และอนุมัติในระบบ e-GP

1 วันทําการ

. รก.ผช.ผจก. ใหความเห็นชอบ
และลงนามในแบบฟอรม ค.2 และประกาศฯ
2 วันทําการ

เริ่มกระบวนการขอ  (e-GP) กรณี
ดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม
เริ่มตนทํารายงานขอซื้อขอจางตามขั้นตอน
วิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรค 1 (1) (ก)
เริ่มตนทํารายงานขอซื้อขอจางตามขั้นตอน
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรค 1 (2)
(ก)
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 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
ประกาศผูชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP
และพิมพประกาศเสนอ รก.ผช.ผจก. ลงนาม
ผาน หน.จนท.พัสดุ
0.25 วันทําการ

 (e-GP) หน.จนท. อนุมัติ
ในระบบ e-GP
1 วันทําการ

 (Manual) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ e-mail

หนังสือแจงลงนามในสัญญา พรอมรางสัญญาให
ผูขาย/ผูรับจาง ทราบ และจัดทําหลักประกัน
สัญญา และลงนามาในสัญญาภายใน 7 หรือ
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง
0.25 วันทําการ



 รก.ผช.ผจก. ใหความเห็นชอบ
และลงนาม ในเอกสาร
2 วันทําการ

 รก.ผช.ผจก. ใหความเห็นชอบ
และลงนาม ในประกาศ
2 วันทําการ

 รก.ผช.ผจก. ลงนาม ในหนังสือ
แจงลงนามในสัญญา
2 วันทําการ

 (e-GP) หน.จนท. ลงนาม ใน
เอกสารและอนุมัติใน e-GP
1 วันทําการ

 เวนระยะเวลาอุทธรณกอนลง
นามในสัญญา 7 วันทําการ
กรณีมีผูเสนอราคารายเดียว หรือหลายรายแต
ถูกตองรายเดียวไมตองเวนระยะเวลาอุทธรณ

กรณีมีการอุทธรณบวกเพิ่มระยะเวลา
อุทธรณอีก 48 วัน

 คกก. จัดทํารายงานผลการพิจารณา

(แบบฟอรม ค.2) เพิ่มขอมูลการเสนอราคา
พรอมลงนามรับรอง เสนอ รก.ผช.ผจก.
ใหความเห็นชอบ ผาน หน.จนท.
1 วันทําการ

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
รางสัญญาในระบบ e-GP
1 วันทําการ

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
หนังสือแจงลงนามในสัญญา ในระบบ e-GP
และพิมพหนังสือเสนอ รก.ผช.ผจก. ลงนาม

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บันทึก
ขอมูลงวดงาน/งวดเงิน และออกเลขสัญญา
ในระบบ Sage

0.25 วันทําการ

0.25 วันทําการ

หนาที่ 8


 (e-GP) ผูเสนอราคาเตรียม
หลักประกันสัญญา
5 วันทําการ
เงินสด
แคชเชียรเช็ค

ขอมูลหลักประกันสัญญาในไฟล excel ของงาน
การเงินบัญชี และสง เช็ค/เงินสดให งานการเงิน
บัญชีออกใบเสร็จรับเงินใหผูขาย/ผูรับจาง

หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ

ส่งให้ งานการเงินบัญชีจดั เก็บ

 (Manual) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บันทึก

 (Manual) งานการเงินบัญชีออก
ใบเสร็จรับเงินใหผูขาย/ผูรับจาง และจัดเก็บ
หลักประกันสัญญาทุกประเภท

0.25 วันทําการ

1 วันทําการ

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บันทึก
ขอมูลหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP
(Manual) จัดทําสัญญาเปนรูปเลม สงให
พยานฝาย สสส. ลงนาม

1 วันทําการ

พันธบัตรรัฐบาลไทย
 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ สงไฟล
Scan เอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
พรอมสัญญา ให USER ไวเปนขอมูล
1 วันทําการ

 USER จัดเก็บไฟล Scan เอกสาร
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
พรอมสัญญา เพื่อประกอบการติดตาม
การสงมอบและตรวจรับพัสดุตอไป

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ Scan
เอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจาง พรอม
สัญญา และจัดเก็บไฟลไวใน \\lotusdoc เอกสารตนฉบับจัดเก็บเขาแฟม

 คูสญ
ั ญา พรอมพยาน ฝาย
ผูขาย/ผูรับจาง ลงนามในสัญญา
และเก็บสัญญาไวฝายละ 1 ฉบับ

11;yo

กรณีเปนสัญญาจาง หรือสัญญาใช
บริการ คูส ัญญาฝายผูรบั จางตองนํา
สัญญาไปสลักหลังตราสารหนี้ที่
สํานักงานเขต

1 วันทําการ

สิ้นสุด
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง

1 วันทําการ

1 วันทําการ

 ผอ.ฝายอํานวยการ ลงนามใน
ฐานะคูสญ
ั ญาฝาย สสส.
1 วันทําการ

USER
จนท.จัดซื้อ/พัสดุ/
ผูที่ไดรับมอบหมาย
จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ

หน.จนท./ผอ.ฝาย
อํานวยการ
รก.ผช.ผจก.
ผูเสนอราคา/ผูขาย/ผูรับจาง

บุคคล/คกก.ราง TOR/
คกก.จัดซื้อจัดจาง/คกก.
ตรวจรับพัสดุ

งานการเงินบัญชี

หนาที่ 9

หลักประกันการเสนอราคา
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 166 เพื่อประกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผูยื่นขอเสนอ ผูเสนอราคาหรือผูใหบริการไมปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจาง หรือการจาง
ออกแบบหรือควบคุ มงานก อสร า งให หน ว ยงานของรัฐกําหนดหลักประกัน การเสนอราคา สําหรับ การซื้อหรือจางดว ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ดวยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจาง
หรือวงเงินงบประมาณคากอสราง เกินกวา 5,000,000 บาท ดังนี้
การซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยใหใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่
หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ (แคชเชียรเช็ค)
(2) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอหรือผูเสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (1) (3) หรือ (4) ใหผูยื่น
ขอเสนอหรือผูเสนอราคาสงหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ในวัน
เสนอราคา และใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผูยื่นขอเสนอ หรือผูเสนอราคาสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหหนวยงาน
ของรัฐตรวจสอบความถูกตอง ตามวัน และเวลาที่กําหนด โดยจะตองดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทําการ นับ
ถัดจากวันเสนอราคาเวนแตไมอาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได ใหหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกวา 1 วันได แต
จํานวนวันดังกลาวตองไมเกิน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ใหระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให
ชัดเจนดวย

หนาที่ 10

การจัดทํารายงานผลการพิจารณา
และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1. ขั้นตอนการปฏิบัติ ลําดับที่ 17
เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาดวยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จะดําเนินการ ดังนี้
1.1 กรณีที่เลือกใชเกณฑราคาต่ําสุด จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จะจัดพิมพเอกสารการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกราย จาก
ระบบประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิก ส จํ า นวน 1 ชุ ด และส งมอบให คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราค
อิเล็กทรอนิกส ทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกแผน กรณี
นี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่นําเสนอพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ
ดีเพียงพอตามความตองการใชงาน และเปนประโยชนตอหนวยงาน โดยการใชเกณฑราคาในการคัดเลือกผูที่เสนอ
ราคาต่ําสุดเปนผูชนะการซื้อหรือจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก
1.2 กรณี เ ลื อกใช เ กณฑ ก ารประเมิ น ค า ประสิทธิภ าพ ตอ ราคา (Price Performance) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ ยั งไม ต อ ง
จัดพิมพใบเสนอราคาจนกวา คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มีคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน และ
เปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดคะแนนขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นผานเกณฑขั้นต่ําตามที่กําหนด
โดยผูเสนอราคาซึ่งไดคะแนนรวมสูงสุด เปนผูชนะการซื้อหรือจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ ลําดับที่ 18
2.1 กรณีที่ 1 ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเสนอ รก.ผช.ผจก. ผานหัวหนาเจาหนาที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนั้น เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 56 สําหรับกรณีดังตอไปนี้
2.1.1 กรณีไมมีผูยื่นขอเสนอ
2.1.2 กรณีมีผูยื่นขอเสนอแตไมถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
2.1.3 กรณีมีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว
2.1.4 กรณีมีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพียง
รายเดียวและใหดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม แตหากพิจารณาแลวเห็นวาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี ใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก)
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แลวแตกรณี
หมายเหตุ
ใช “แบบฟอรม ค.2 วิธี e-bidding กรณียกเลิก” จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่
ไดรับไวทั้งหมดเสนอ รก.ผช.ผจก. ผาน หัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2.2 กรณีที่ 2 ถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนไปตามระเบียบฯ ขอ 56 ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาตามเกณฑราคา
ต่ําสุด หรือ เกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพ ตอราคา (Price Performance) ตอไป สําหรับกรณีดังตอไปนี้
2.2.1 กรณีมีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียวแตถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
2.2.2 กรณีมีผูย่ืนขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพียง
รายเดียว

หนาที่ 11
หมายเหตุ

ใช “แบบฟอรม ค.2 วิธี e-bidding กรณีถูกตองรายเดียว” จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดเสนอ รก.ผช.ผจก. ผาน หัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ ลําดับที่ 19
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดรับเอกสารการเสนอราคาจากระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสของผูยื่นขอเสนอทุกราย จาก จนท.จัดซื้อ/พัสดุ เรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังตอไปนี้
3.1 ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน ร วมกั น และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตางๆ และพัส ดุตัว อยาง (ถามี) หรื อ
พิจารณาการนําเสนองานของผูยื่นขอเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กําหนดใหจัดสงภายหลังจากวันเสนอราคา แลวคัดเลือก
ผูยื่นขอเสนอที่ไมมีผลประโยชนรวมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถวน ถูกตอง ตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ในกระบวนการพิ จารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็ จจริงเพิ่มเติ มจากผูยื่ นข อเสนอรายใดก็ ได แต จะให
ผูยื่นขอเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม
ครบถวนตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการตัด
รายชื่อของผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในครั้งนั้น
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางไม
ครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ผูยื่นขอเสนอรายนั้น
3.2 พิ จ ารณาคั ด เลื อกพั ส ดุ ห รื อคุ ณ สมบั ติ ของผู ยื่น ขอ เสนอที่ถูกต องตาม (3.1) และพิจ ารณาคัด เลือกขอเสนอตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยใหจัดเรียงลําดับผูที่เสนอราคาต่ําสุด หรือได
คะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน 3 ราย ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการพิจารณาผูที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปหรือผูที่ได
คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แลวแตกรณี
3.3 จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดเสนอ รก.ผช.ผจก. ผานหัวหนา
เจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกลาว ใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
(ข) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
(ง) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกรายพรอมเหตุผลสนับสนุนใน
การพิจารณา
หมายเหตุ
ใช “แบบฟอรม ค.2 วิธี e-bidding กรณีถูกตองมากกวา 1 ราย” จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอม
ดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดเสนอ รก.ผช.ผจก. ผาน หัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

หนาที่ 12

วิธีคัดเลือก
คือการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 5 แสนบาท
โดยการที่หนวยงานของรัฐเชิญเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนด ตองไมนอยกวา 3
รายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย
พระราชบั ญ ญั ติการจั ดซื้ อจั ดจ า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจางพัส ดุ
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกอน เวนแต
(1) กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีคัดเลือก
(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอนหรือตองผลิตจําหนาย กอสราง
หรือใหบริการโดยผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษหรือมีทักษะสูง และผูประกอบการนั้นมีจํานวน
จํากัด
(ค) มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายไดซึ่งหากใชวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ
(ง) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ
(จ) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ
(ฉ) เปนพัสดุที่ใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ
(ช) เป นงานจา งซ อมพัส ดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสีย หายเสีย กอนจึงจะประมาณ
คาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟาหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ขั้นตอนการดําเนินการโดยวิธีคัดเลือก
ระยะเวลาดําเนินการ 41 วันทําการ นับถัดจากวันที่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) ถูกตองครบถวน
 (Manual) USER สงขอมูลแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําปให จนท.จัดซื้อ/
พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย ภายในตนเดือน
กันยายนของทุกป (แบบฟอรม ………)

 (Manual+e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ/
ผูที่ไดรับมอบหมาย รวบรวมขอมูลแผนการ
จัดซื้อจัดจางจาก USER มาทําแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําป (แบบฟอรม ………)

 (Manual) USER ทําบันทึกเสนอ
รก.ผช.ผจก. แตงตั้งบุคคล/คกก.ราง
TOR
(แบบฟอรม ค.1)

 (Manual) บุคคล/คกก.ราง TOR
ดําเนินการจัดทํา TOR
(แบบฟอรม TOR : คัดเลือก)

 (Manual) จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
ลงทะเบียนรับเอกสาร

 (Sage) USER พิมพใบขอซื้อ (PR)
แนบ TOR แนบราคากลาง และนําสงให
จนท.ธุรการจัดซื้อ ผานระบบ Barcode

 (Sage) USER จัดทําใบขอซื้อ (PR)
เสนอชื่อ คกก.จัดซื้อจัดจาง/คกก.ตรวจ
รับพัสดุ
(แบบฟอรมใบขอซื้อ (PR))

 (Manual) USER จัดทําราคากลาง

(แบบฟอรมตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง)

 (Manual) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ ตรวจ
ความถูกตองของ TOR

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทําและ
พิมพ รายงานขอซื้อขอจาง หนังสือเชิญชวน
(กําหนดระยะเวลาใหผูขาย/ผูรับจางมีเวลา
เพียงพอในการทําเอกสารเสนอราคา) เสนอ
รก.ผช.ผจก. ผาน หน.จนท.พัสดุ

 (e-GP) หน.จนท. ลงนาม ใน
เอกสารและอนุมัติใน e-GP

 รก.ผช.ผจก. ลงนาม ในเอกสาร
และหนังสือเชิญชวน

5 วันทําการ

กรณีแกไข TOR จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
จะสงเอกสารคืน USER ณ จุดที่สงคืนของ
แตละฝาย/สํานัก ผานระบบ Barcode
USER แกไข TOR และสงคืน จนท.ธุรการ
จัดซื้อ/พัสดุผานระบบ Barcode ณ จุดจัดซื้อ

1 วันทําการ

2 วันทําการ

0.5 วันทําการ
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 (Manual) ผูขาย/ผูรับจาง สง

เอกสารขอเสนอโครงการ พรอมใบเสนอราคา
และยื่นเอกสารการเสนอราคาที่ศูนยธุรการ
ชั้น B1
1 วันทําการ

 (Infoma) ศูนยธุรการชั้น B1
ลงทะเบียนรับเอกสารขอเสนอโครงการ พรอม
ใบเสนอราคาจากผูขาย/ผูรับจาง และจัดทําใบ
ลงทะเบียนพรองสงเอกสารทั้งหมดให จนท.พัสดุ
1 วันทําการ

 (Manual) ผูขาย/ผูรับจาง
จัดทําเอกสารขอเสนอโครงการ พรอม
ใบเสนอราคา
5-10 วัน
ขึ้นอยูกับความซับซอนของงาน

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ รวบรวมเอกสาร
ขอเสนอโครงการ พรอมใบเสนอราคาของ
ผูขาย/ผูรับจาง จากศูนยธุรการ สงให คกก.
ผาน USER

ไมมีผูเสนอราคา
มีผูเสนอราคา 1 ราย
และถูกตองครบถวน

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ e-mail แจง
ศูนยธุรการ USER ทราบกําหนดการยื่น
เอกสารเสนอราคา

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ e-mail หนังสือ
เชิญชวน ไปยังผูขาย/ผูรับจาง พรอม
โทรศัพทติดตาม ผูขาย/ผูรับจาง ใหไดรับ
หนังสือเชิญชวน

0.25 วันทําการ

 (Manual) คกก. เปดซองขอเสนอ
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ของผู
ยื่นขอเสนอทุกราย แลวใหกรรมการทุกคน
ลงลายมือ ชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและ
เอกสาร ประกอบ การเสนอราคาของผูยื่น
ขอเสนอทุกแผน

มีผูเสนอราคาหลายราย
และถูกตองมากกวา 1 ราย

 คกก.พิจารณาคัดเลือกผูเสนอ
ราคา ตามหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอที่กําหนด
เกณฑราคาต่ําสุด
เกณฑประสิทธิภาพตอราคา
 (Manual) คกก. จัดทํารายงาน
ผลการ พิจารณา คุณสมบัติ และ
ขอเสนอทางดาน เทคนิค ของผูเสนอ
ราคา (แบบฟอรม ค.2)
1 วันทําการ

มีผูเสนอราคาหลายราย
แตถกู ตอง 1 ราย


 คกก. จัดทํา แบบฟอรม ค.2
เสนอ รก.ผช.ผจก. ผาน หน.จนท. เพื่อ
ยกเลิกการดําเนินการโดยวิธีคัดเลือก
ครั้งนั้น ตามระเบียบฯ ขอ 56 และหรือ
จะดําเนินการวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 วรรค 1 (2) (ก)

. (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
ประกาศยกเลิกในระบบ e-GP
0.25 วันทําการ

. (e-GP) หน.จนท. ลงนามใน

แบบฟอรม ค.2 และอนุมัติในระบบ e-GP

1 วันทําการ

. รก.ผช.ผจก. ใหความเห็นชอบ

และลงนามในแบบฟอรม ค.2 และประกาศฯ

2 วันทําการ

เริ่มตนทํารายงานขอซื้อขอจางตาม
ขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56
วรรค 1 (2) (ก)
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 รก.ผช.ผจก. ใหความเห็นชอบ
และลงนาม ในเอกสาร

 (e-GP) หน.จนท. ลงนาม ใน
เอกสารและอนุมัติใน e-GP

2 วันทําการ

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
ประกาศ ผูชนะการเสนอราคาในระบบ
e-GP และพิมพประกาศเสนอ รก.ผช.ผจก.
ลงนาม ผาน หน.จนท.

1 วันทําการ

 (e-GP) หน.จนท. อนุมัติ
ในระบบ e-GP

0.25 วันทําการ

 รก.ผช.ผจก. ลงนาม ในหนังสือ
แจงลงนามในสัญญา

1 วันทําการ

 คกก. จัดทํารายงานผลการ
พิจารณา (แบบฟอรม ค.2) เพิ่มขอมูล
การเสนอราคา พรอมลงนามรับรอง
เสนอ รก.ผช.ผจก. ใหความเห็นชอบ
ผาน หน.จนท.พัสดุ
0.5 วันทําการ

 รก.ผช.ผจก. ใหความเห็นชอบ
และลงนาม ในประกาศ
2 วันทําการ

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บันทึกผล
การพิจารณาของ คกก. ลงในระบบ e-GP
พรอมดวยขอมูลสรุปผลการเสนอราคาจาก
ระบบ e-GP ให คกก.
0.25 วันทําการ
 เวนระยะเวลาอุทธรณกอนลง
นามในสัญญา 7 วันทําการ
กรณีมีผูเสนอราคารายเดียว หรือหลายรายแต
ถูกตองรายเดียวไมตองเวนระยะเวลาอุทธรณ

กรณีมีการอุทธรณบวกเพิ่มระยะเวลา
อุทธรณอีก 48 วัน

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
หนังสือแจงลงนามในสัญญา ในระบบ e-GP
และพิมพหนังสือเสนอ รก.ผช.ผจก. ลงนาม

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บันทึก
ขอมูลงวดงาน/งวดเงิน และออกเลขสัญญา
ในระบบ Sage

2 วันทําการ

0.25 วันทําการ

0.25 วันทําการ

1 วันทําการ

 (Manual) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ e-mail

 (e-GP) ผูเ สนอราคาเตรียม
หลักประกันสัญญา
5 วันทําการ
เงินสด

 (Manual) จนท.จั ดซื้ อ/พั สดุ บั นทึ ก

 (Manual) งานการเงินบัญชีออก
ใบเสร็จรับเงินใหผูขาย/ผูรับจาง และจัดเก็บ
หลักประกันสัญญาทุกประเภท

0.25 วันทําการ

1 วันทําการ

หนังสือแจงลงนามในสัญญา พรอมรางสัญญา
ใหผูขาย/ผูรับจาง ทราบ และจัดทํา
หลักประกันสัญญา และลงนามาในสัญญา
ภายใน 7 หรือ 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจง

แคชเชียรเช็ค
หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาลไทย

ขอมูลหลักประกันสัญญาในไฟล excel ของงาน
การเงินบัญชี และสง เช็ค/เงินสดให งานการเงิน
บัญชีออกใบเสร็จรับเงินใหผูขาย/ผูรับจาง

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
รางสัญญาในระบบ e-GP

ส่งให้ งานการเงินบัญชีจดั เก็บ


หนาที่ 16

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ Scan
เอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจาง พรอม
สัญญา และจัดเก็บไฟลไวใน \\lotusdoc เอกสารตนฉบับจัดเก็บเขาแฟม

1 วันทําการ

 คูสญ
ั ญา พรอมพยาน ฝาย
ผูขาย/ผูรับจาง ลงนามในสัญญา
และเก็บสัญญาไวฝายละ 1 ฉบับ

 ผอ.ฝายอํานวยการ ลงนามใน
ฐานะคูสญ
ั ญาฝาย สสส.

1 วันทําการ

1 วันทําการ

กรณีเปนสัญญาจาง หรือสัญญาใช
บริการ คูส ัญญาฝายผูรบั จางตองนํา
สัญญาไปสลักหลังตราสารหนี้ที่
สํานักงานเขต

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บันทึก
ขอมูลหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP
(Manual) จัดทําสัญญาเปนรูปเลม สงให
พยานฝาย สสส. ลงนาม

0.25 วันทําการ

USER

1 วันทําการ

จนท.จัดซื้อ/พัสดุ/
ผูที่ไดรับมอบหมาย

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ สงไฟล
Scan เอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
พรอมสัญญา ให USER ไวเปนขอมูล
1 วันทําการ

 USER จัดเก็บไฟล Scan เอกสาร
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
พรอมสัญญา เพื่อประกอบการติดตาม
การสงมอบและตรวจรับพัสดุตอไป

จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ

สิ้นสุด
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง

หน.จนท./
ผอ.ฝายอํานวยการ
รก.ผช.ผจก.
ผูเสนอราคา/ผูขาย/
ผูรับจาง
ศูนยธุรการชั้น B1
บุคคล/คกก.ราง TOR/
คกก.จัดซื้อจัดจาง/คกก.
ตรวจรับพัสดุ

งานการเงินบัญชี

หนาที่ 17

การจัดทํารายงานผลการพิจารณา
และความเห็นของคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
1. ขั้นตอนการปฏิบัติ ลําดับที่ 18
เมื่อพ นกําหนดเวลารับซองขอเสนอแลว จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จะดําเนินการสงมอบซองเสนอราคาทั้ งหมด และเอกสาร
หลักฐานตางๆ ที่ไดรับไวตอคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น เพื่อดําเนินการตอไป ดังนี้
1.1 กรณีที่เลือกใชเกณฑราคาต่ําสุด ใหคณะกรรมการดําเนินการเปดซองขอเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ
ของผูยื่นขอเสนอทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบการเสนอราคาของ
ผูยื่นขอเสนอทุกแผน กรณีนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่นําเสนอพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะไดมาตรฐาน
และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความตองการใชงาน และเปนประโยชนตอหนวยงาน โดยการใชเกณฑราคาในการคัดเลือกผูที่
เสนอราคาต่ําสุดเปนผูชนะการซื้อหรือจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก
1.2 กรณีเลือกใชเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพ ตอราคา )Price Performance) คณะกรรมการ ยังไมตองเปดซอง
ใบเสนอราคาจนกวา คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มีคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนตอ
หนวยงานของรัฐ ซึ่งไดคะแนนขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นผานเกณฑขั้นต่ําตามที่กําหนด โดยผูเสนอราคาซึ่งไดคะแนน
รวมสูงสุด เปนผูชนะการซื้อหรือจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ ลําดับที่ 19
2.1 กรณีที่ 1 ใหคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก เสนอ รก.ผช.ผจก. ผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อยกเลิกการ
คัดเลือกครั้งนั้น เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 56 สําหรับกรณีดังตอไปนี้
2.1.1 กรณีไมมีผูยื่นขอเสนอ
2.1.2 กรณีมีผูยื่นขอเสนอแตไมถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน
2.1.3 กรณีมีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว
2.1.4 กรณีมีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว
และใหดําเนินการซื้อหรือจางใหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก)
หมายเหตุ
ใช “แบบฟอรม ค.2 วิธีคัดเลือก กรณียกเลิก” จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดเสนอ รก.ผช.ผจก. ผาน หัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2.2 กรณีที่ 2 ถา คณะกรรมการพิ จารณาแลวเห็นวามีเหตุผ ลสมควรที่จะดําเนิน การตอไปโดยไมตองยกเลิกการ
คัดเลือก ซึ่งเปนไปตามระเบียบฯ ขอ 56 ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาตามเกณฑราคาต่ําสุด หรือ เกณฑการ
ประเมินคาประสิทธิภาพ ตอราคา) Price Performance) ตอไป สําหรับกรณีดังตอไปนี้
2.2.1 กรณีมีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียวแตถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน
2.2.2 กรณีมีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพียง
รายเดียว
หมายเหตุ
ใช “แบบฟอรม ค.2 วิธีคัด เลือก กรณีถูกตองรายเดียว” จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดเสนอ รก.ผช.ผจก. ผาน หัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

หนาที่ 18
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ ลําดับที่ 20
เมื่อคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกไดรับซองเสนอราคา และเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูยื่นขอเสนอทุกราย
จาก จนท.จัดซื้อ/พัสดุ เรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังตอไปนี้
3.1 ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน ร วมกั น และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตางๆ และพัส ดุตัว อยาง (ถามี) หรื อ
พิจารณาการนําเสนองานของผูยื่นขอเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กําหนดใหจัดสงภายหลังจากวันเสนอราคา แลวคัดเลือกผูยื่น
ขอเสนอที่ไมมีผลประโยชนรวมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคหรือ
เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถวน ถูกตอง ตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในหนังสือเชิญชวน
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูยื่นขอเสนอรายใดก็ได แตจะใหผูยื่น
ขอเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม
ครบถวนตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในหนังสือเชิญชวน ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของผูยื่นขอเสนอรายนั้นออก
จากการคัดเลือกในครั้งนั้น
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางไม
ครบถ ว น หรื อเสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ห น ว ยงานของรั ฐ กํ า หนดไว ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ชวน ในส ว นที่ มิ ใ ช
สาระสําคัญและความแตกต างนั้นไมมีผลทําให เกิดการไดเปรียบเสียเปรีย บตอผูยื่น ขอเสนอรายอื่ นหรื อเปนการผิดพลาด
เล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ผูยื่นขอเสนอรายนั้น
3.2 พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรือคุณสมบัติของผูยื่ นขอเสนอที่ ถูกตองตามข อ 3.1 และพิจารณาคัดเลือกขอเสนอตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน โดยใหจัดเรียงลําดับผูที่เสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน 3 ราย ใน
กรณี ที่ผู ยื่น ข อเสนอรายที่คัดเลื อกไว ไม ยอมเข าทําสัญ ญาหรือขอตกลงกับ หนว ยงานของรัฐ ในเวลาที่กําหนดตามหนังสือ
เชิญชวน ใหคณะกรรมการพิจารณาผูที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปหรือผูที่ไดคะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แลวแตกรณี
3.3 จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดเสนอ รก.ผช.ผจก. ผานหัวหนา
เจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกลาว ใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
(ข) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
(ง) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกรายพรอมเหตุผลสนับสนุนใน
การพิจารณา
หมายเหตุ
ใช “แบบฟอรม ค.2 วิธีคัดเลือก กรณีถูกตองมากกวา 1 ราย” จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอม
ดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดเสนอ รก.ผช.ผจก. ผาน หัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

หนาที่ 19

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง : คือการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 5 แสนบาท
โดยการที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่ง
ใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอย
(ไมเกิน 5 แสนบาท) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งพั ส ดุ
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกอน เวนแต
(2) กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอ
นั้นไมไดรับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัด
จางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
จากผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไมมี
พัสดุอื่นที่จะใชทดแทนได
(ง) มีความจํ าเป น ต องใช พัส ดุ นั้น โดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย หรือภัย ธรรมชาติห รือเกิดโรคติดตอ
อัน ตรายตามกฎหมายว า ด ว ยโรคติ ดต อ และการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีป ระกาศเชิญ ชวนทั่ว ไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอให
เกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
(จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว และมีความ
จําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้นโดยมูลคาของพัสดุที่ทําการจัดซื้อ
จัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว (***สัญญาเดิมยังไมสิ้นสุด)
(ฉ) เป น พั ส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาดโดยหน ว ยงานของรั ฐ องค ก ารระหว า งประเทศหรื อ หน ว ยงานของ
ตางประเทศ
(ช) เปนพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

หนาที่ 20

ขั้นตอนการดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีไมเกิน 1 แสนบาท

(ไมตองจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ไมตองดําเนินการในระบบ e-GP)
ระยะเวลาดําเนินการ 6 วันทําการ นับถัดจากวันที่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) ถูกตองครบถวน
 (Manual) USER ทําบันทึกเสนอ
รก.ผช.ผจก. แตงตั้งบุคคลดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดขอบเขตงาน/คุณลักษณะ เฉพาะ
แนบทาย (แบบฟอรม ค.1)

 หน.จนท. ลงนามในรายงาน
ขอซื้อขอจาง รายงานผลการพิจารณา
และขออนุมัตสิ ั่งซื้อสั่งจาง

 (Manual) บุคคล ดําเนินการจัดทํา

 (Sage) USER จัดทําใบขอซื้อ (PR)
เสนอชื่อ ผูตรวจรับพัสดุ 1 คน
(แบบฟอรมใบขอซื้อ (PR))

 (Sage) USER พิมพใบขอซื้อ (PR) แนบ
ใบเสนอราคา, (แบบฟอรม รายละเอียด
ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ แนบทาย)
และนําสงให จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
ผานระบบ Barcode

 (Manual) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทําและ
พิมพ รายงานขอซื้อขอจาง รายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมตั ิสั่งซื้อสั่งจาง เสนอ รก.
ผช.ผจก. ผาน หน.จนท.

 (Manual) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ ตรวจ
ความถูกตองของรายละเอียดขอบเขตงาน/
คุณลักษณะเฉพาะ แนบทาย
1 วันทําการ
กรณีมีแกไข จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ จะสง
เอกสารคืน USER ณ จุดที่สงคืนของแตละ
ฝาย/สํานัก ผานระบบ Barcode

 (Manual) จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
ลงทะเบียนรับเอกสาร

รายละเอียดขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ
แนบทาย (แบบฟอรม รายละเอียดขอบเขต
งาน/คุณลักษณะเฉพาะ แนบทาย)

0.25 วันทําการ

USER แกไข TOR และสงคืน จนท.ธุรการ
จัดซื้อผานระบบ Barcode ณ จุดจัดซื้อ

 รก.ผช.ผจก. ลงนามอนุมตั ิ
ในรายงานขอซื้อขอจาง รายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมตั ิสั่งซื้อสั่งจาง
2 วันทําการ

 (Sage) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
และพิมพ ใบสั่งซื้อ/จาง ในระบบ Sage
จํานวน 2 ฉบับ เสนอ หน.จนท.ลงนาม
0.25 วันทําการ

 หน.จนท. ลงนาม
ในใบสั่งซื้อ/จาง
1 วันทําการ



หนาที่ 21

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ สงไฟล
Scan เอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
พรอมสัญญา ให USER ไวเปนขอมูล
1 วันทําการ

 USER จัดเก็บไฟล Scan เอกสาร
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
พรอมสัญญา เพื่อประกอบการติดตาม
การสงมอบและตรวจรับพัสดุตอไป

สิ้นสุด
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ Scan
เอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจาง พรอม
สัญญา และจัดเก็บไฟลไวใน \\lotusdoc เอกสารตนฉบับจัดเก็บเขาแฟม
1 วันทําการ
11;yo

 ผูขาย/ผูรับจาง ลงนามใน
ใบสั่งซื้อ/จาง และเก็บสัญญาไว
ฝายละ 1 ฉบับ
0.25 วันทําการ

 (Sage) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
ประสานงานผูขาย/ผูรับจางลงนาม
ใบสั่งซื้อ/จาง
0.25 วันทําการ

USER
จนท.จัดซื้อ/พัสดุ/
ผูที่ไดรับมอบหมาย

จนท.ธุรการจัดซื้อ
หน.จนท./
ผอ.ฝายอํานวยการ
รก.ผช.ผจก.
ผูขาย/ผูรับจาง
ผูจัดทํารายละเอียด
ขอบเขตงาน/คุณลักษณะ
เฉพาะ แนบทาย/
ผูตรวจรับพัสดุ

หนาที่ 22

ขั้นตอนการดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณี เกิน 1 แสนบาท แตไมเกิน 5 แสนบาท

(จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป แตไมตองประกาศแผนจัดซื้อจัดจางประจําปในระบบ e-GP)
ระยะเวลาดําเนินการ 7 วัน นับถัดจากวันทีข่ อบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) ถูกตองครบถวน
 (Manual) USER สงขอมูลแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําปให จนท.จัดซื้อ/
พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย ภายในตนเดือน
กันยายนของทุกป (แบบฟอรม ………)

 (Manual) จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
ลงทะเบียนรับเอกสาร

 (Manual) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ ตรวจ
ความถูกตองของ TOR
1 วันทําการ
กรณีมีแกไข จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุจะ
สงเอกสารคืน USER ณ จุดที่สงคืนของ
แตละฝาย/สํานัก ผานระบบ Barcode
USER แกไข TOR และสงคืน จนท.ธุรการ
จัดซื้อผานระบบ Barcode ณ จุดจัดซื้อ

 (Manual+e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ/

ผูที่ไดรับมอบหมาย รวบรวมขอมูลแผนการ
จัดซื้อจัดจางจาก USER มาทําแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําป (แบบฟอรม ………)

 (Sage) USER พิมพใบขอซื้อ (PR)
แนบ TOR แนบราคากลาง แนบใบเสนอ
ราคา และนําสงให จนท.ธุรการจัดซื้อ
ผานระบบ Barcode

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทําและพิมพ
รายงานขอซื้อขอจาง (ไมตองประกาศราคากลางใน
ระบบ e-GP) รายงานผลการพิจารณาและขอ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง ประกาศผูชนะ การเสนอราคา
เสนอ รก.ผช.ผจก. ผาน หน.จนท.พัสดุ
0.5 วันทําการ

 (Manual) USER ทําบันทึกเสนอ
รก.ผช.ผจก. แตงตั้งบุคคลดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดขอบเขตงาน/คุณลักษณะ
เฉพาะ แนบทาย (แบบฟอรม ค.1)

 (Manual) บุคคล ดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดขอบเขตงาน/คุณลักษณะ
เฉพาะ แนบทาย (แบบฟอรม รายละเอียด
ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ แนบทาย)

 (Sage) USER จัดทําใบขอซื้อ (PR)
เสนอชื่อ คกก.ตรวจรับพัสดุ และแนบไฟล
TOR, ราคากลาง และ ใบเสนอราคา
(แบบฟอรมใบขอซื้อ (PR))

(แบบฟอรมตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง)

 (e-GP) หน.จนท. ลงนาม
ในเอกสารและอนุมัติใน e-GP

 (Manual) USER จัดทําราคากลาง

 รก.ผช.ผจก. ลงนาม ในเอกสาร

2 วันทําการ

1 วันทําการ


หนาที่ 23

 ผูขาย/ผูรับจาง ลงนามใน
ใบสั่งซื้อ/จาง และเก็บสัญญาไว
ฝายละ 1 ฉบับ
1 วันทําการ

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ Scan
เอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจาง พรอม
สัญญา และจัดเก็บไฟลไวใน \\lotus-doc
เอกสารตนฉบับจัดเก็บเขาแฟม
1 วันทําการ

 (Sage) จนท.จัดซือ้ /พัสดุ
ประสานงานผูขาย/ผูรับจางลงนาม ใบสั่ง
ซื้อ/จาง
0.25 วันทําการ
 USER จัดเก็บไฟล Scan เอกสาร
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
พรอมสัญญา เพื่อประกอบการติดตาม
การสงมอบและตรวจรับพัสดุตอไป

 (e-GP) หน.จนท. ลงนาม ใน
ใบสั่งซื้อ/จาง

 (Sage) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
และพิมพ ใบสั่งซื้อ/จาง ในระบบ Sage
จํานวน 2 ฉบับ เสนอ หน.จนท.พัสดุ ลงนาม

1 วันทําการ
 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ สงไฟล
Scan เอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
พรอมสัญญา ให USER ไวเปนขอมูล
1 วันทําการ

0.25 วันทําการ

สิ้นสุด
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง

USER
จนท.จัดซื้อ/พัสดุ/
ผูที่ไดรับมอบหมาย

จนท.ธุรการจัดซื้อ
หน.จนท./
ผอ.ฝายอํานวยการ
รก.ผช.ผจก.
ผูขาย/ผูรับจาง
ผูจัดทํารายละเอียด
ขอบเขตงาน/คุณลักษณะ
เฉพาะ แนบทาย/
คกก.ตรวจรับพัสดุ

หนาที่ 24

ขั้นตอนการดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีเกิน 5 แสนบาท

(จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป แตไมตองประกาศแผนจัดซื้อจัดจางประจําปในระบบ e-GP)
ระยะเวลาดําเนินการ 26 วัน นับถัดจากวันทีข่ อบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) ถูกตองครบถวน
 (Manual) USER สงขอมูลแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําปให จนท.จัดซือ้ /
พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย ภายในตน
เดือนกันยายนของทุกป (แบบฟอรม
)
 (Manual) จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
ลงทะเบียนรับเอกสาร

 (Manual) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ ตรวจ
ความถูกตองของ รายละเอียดขอบเขต

งาน/คุณลักษณะเฉพาะ แนบทาย
3 วันทําการ

กรณีแกไข TOR จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
จะสงเอกสารคืน USER ณ จุดที่สงคืนของ
แตละฝาย/สํานัก ผานระบบ Barcode

USER แกไข TOR และสงคืน จนท.
ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ ผานระบบ Barcode
ณ จุดจัดซื้อ

 (Manual+e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ/

ผูที่ไดรับมอบหมาย รวบรวมขอมูลแผนการ
จัดซื้อจัดจางจาก USER มาทําแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําป (แบบฟอรม ………)

 (Sage) USER พิมพใบขอซื้อ (PR) แนบ

รายละเอียดขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ
แนบทาย, ราคากลาง และนําสงให จนท.ธุรการ
จัดซื้อ ผานระบบ Barcode

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทําและ
พิมพ รายงานขอซื้อขอจาง หนังสือเชิญชวน
ผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง (กําหนด
ระยะเวลาใหผูขาย/ผูรับจางมีเวลาเพียงพอ
ในการทําเอกสารเสนอราคา) เสนอ รก.ผช.
ผจก. ผาน หน.จนท.พัสดุ

 (Manual) USER ทําบันทึกเสนอ
รก.ผช.ผจก. แตงตั้งบุคคล/คกก.ราง
TOR
(แบบฟอรม ค.1)

 (Manual) บุคคล/คกก.ราง TOR
ดําเนินการจัดทํา TOR
(แบบฟอรม TOR : เฉพาะเจาะจง)

 (Manual) USER จัดทําราคากลาง

 (Sage) USER จัดทําใบขอซื้อ (PR)
เสนอชื่อ คกก.จัดซื้อจัดจาง/คกก.ตรวจ
รับพัสดุ
(แบบฟอรมใบขอซื้อ (PR))

(แบบฟอรมตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง)

 (e-GP) หน.จนท. ลงนาม
ในเอกสารและอนุมัติใน e-GP

 รก.ผช.ผจก. ลงนาม ในเอกสาร
และหนังสือเชิญวน

1 วันทําการ

2 วันทําการ

0.25 วันทําการ
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 (Manual) ผูขาย/ผูรับจาง สง
เอกสารขอเสนอโครงการ พรอมใบเสนอราคา
และยื่นเอกสารการเสนอราคาที่ศูนยธุรการ
ชั้น B1
1 วันทําการ

 (Infoma) ศูนยธุรการชั้น B1

ลงทะเบียนรับเอกสารขอเสนอโครงการ พรอม
ใบเสนอราคาจากผูขาย/ผูรับจาง และจัดทําใบ
ลงทะเบียนพรองสงเอกสารทั้งหมดให จนท.พัสดุ
1 วันทําการ

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
รางสัญญาในระบบ e-GP
1 วันทําการ

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บันทึก
ขอมูลงวดงาน/งวดเงิน และออกเลขสัญญา
ในระบบ Sage
0.25 วันทําการ

 (Manual) ผูขาย/ผูรับจาง
จัดทําเอกสารขอเสนอโครงการ พรอม
ใบเสนอราคา
5 วัน
ขึ้นอยูกับความซับซอนของงาน

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ รวบรวมเอกสาร
ขอเสนอโครงการ พรอมใบเสนอราคาของ
ผูขาย/ผูรับจาง จากศูนยธุรการ สงให คกก.
ผาน USER

 รก.ผช.ผจก. ใหความเห็นชอบ
และลงนาม ในเอกสาร
2 วันทําการ
 (Manual) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ e-mail
หนังสือแจงลงนามในสัญญา พรอมรางสัญญาให
ผูขาย/ผูรับจาง ทราบ และจัดทําหลักประกัน
สัญญา และลงนามาในสัญญาภายใน 7 หรือ
15 วัน หรือตามที่กําหนด นับถัดจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจง
0.25 วันทําการ

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ e-mail แจง
ศูนยธุรการ USER ทราบกําหนดการยื่น
เอกสารเสนอราคา

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ e-mail หนังสือ
เชิญชวน ไปยังผูขาย/ผูรับจาง พรอม
โทรศัพทติดตาม ผูขาย/ผูรับจาง ใหไดรับ
หนังสือเชิญชวน

0.25 วันทําการ

 (Manual) คกก. เปดซองขอเสนอ
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ของผู
ยื่นขอเสนอ แลวใหกรรมการทุกคนลง
ลายมือ ชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและ
เอกสาร ประกอบ การเสนอราคาของผูยื่น
ขอเสนอทุกแผน

 (e-GP) หน.จนท. ลงนาม
ในเอกสารและอนุมัติใน e-GP
1 วันทําการ
 รก.ผช.ผจก. ลงนาม ในหนังสือ
แจงลงนามในสัญญา

 (Manual) คกก. เจราจา
ตอรองราคา และจัดทํารายงานผลการ
พิจารณา (แบบฟอรม ค.2) พรอม
ลงนามรับรอง เสนอ รก.ผช.ผจก.
ใหความเห็นชอบ ผาน หน.จนท.พัสดุ

1 วันทําการ

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บันทึกผล

การพิจารณาของ คกก. ลงในระบบ e-GP
จัดทําประกาศผูชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP
และพิมพประกาศเสนอ รก.ผช.ผจก. ลงนาม ผาน
หน.จนท.พัสดุ
0.25 วันทําการ

 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ จัดทํา
หนังสือแจงลงนามในสัญญา ในระบบ e-GP
และพิมพหนังสือเสนอ รก.ผช.ผจก. ลงนาม

2 วันทําการ

0.25 วันทําการ
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 (e-GP) จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บันทึก
ขอมูลหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP
(Manual) จัดทําสัญญาเปนรูปเลม สงให
พยานฝาย สสส. ลงนาม

0.25 วันทําการ

 ผอ.ฝายอํานวยการ ลงนามใน
ฐานะคูสญ
ั ญาฝาย สสส.
1 วันทําการ

USER
จนท.จัดซื้อ/พัสดุ/
ผูที่ไดรับมอบหมาย
จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
หน.จนท./
ผอ.ฝายอํานวยการ
รก.ผช.ผจก.

 (Manual) งานการเงินบัญชีออก
ใบเสร็จรับเงินใหผูขาย/ผูรับจาง และจัดเก็บ
หลักประกันสัญญาทุกประเภท
1 วันทําการ

 คูสญ
ั ญา พรอมพยาน ฝาย
ผูขาย/ผูรับจาง ลงนามในสัญญา
และเก็บสัญญาไวฝายละ 1 ฉบับ

1 วันทําการ

กรณีเปนสัญญาจาง หรือสัญญาใช
บริการ คูส ัญญาฝายผูรบั จางตองนํา
สัญญาไปสลักหลังตราสารหนี้ที่
สํานักงานเขต

1 วันทําการ

 (Manual) จนท.จั ดซื้ อ/พั สดุ บั นทึ ก

ขอมูลหลักประกันสัญญาในไฟล excel ของงาน
การเงินบัญชี และสง เช็ค/เงินสดให งานการเงิน
บัญชีออกใบเสร็จรับเงินใหผูขาย/ผูรับจาง
0.25 วันทําการ

ส่งให้ งานการเงินบัญชีจดั เก็บ

 (e-GP) ผูเสนอราคาเตรียม
หลักประกันสัญญา
5 วันทําการ
เงินสด
เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย
(แคชเชียรเช็ค)
หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาลไทย

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ Scan
เอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจาง พรอม
สัญญา และจัดเก็บไฟลไวใน \\lotusdoc เอกสารตนฉบับจัดเก็บเขาแฟม

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ สงไฟล
Scan เอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
พรอมสัญญา ให USER ไวเปนขอมูล
1 วันทําการ

 USER จัดเก็บไฟล Scan เอกสาร
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
พรอมสัญญา เพื่อประกอบการติดตาม
การสงมอบและตรวจรับพัสดุตอไป

ผูเสนอราคา/ผูขาย/ผูรับจาง
ศูนยธุรการชั้น B1
บุคคล/คกก.ราง TOR/
คกก.จัดซื้อจัดจาง/คกก.
ตรวจรับพัสดุ
งานการเงินบัญชี

สิ้นสุด
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง
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การจัดทํารายงานผลการพิจารณา
และความเห็นของคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. เมื่อคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไดรับซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ ของ
ผูยื่นขอเสนอ จาก จนท.จัดซื้อ/พัสดุ เรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูยื่น
ขอเสนอ แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอ
ทุกแผน และตรวจสอบขอเสนอทางดานเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถวน ถูกตอง ตาม
เงื่ อนไขที่ กําหนดไว ในหนั งสื อเชิ ญ ชวน รวมถึ ง การเจรจาต อรองราคา เพื่ อ ให ไ ด ราคาที่ เ หมาะสม และเพื่ อ ให เ กิ ด

ประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของรัฐ
2. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดเสนอ รก.ผช.ผจก. ผานหัวหนา
เจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกลาว ใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
(ข) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
(ง) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกรายพรอมเหตุผลสนับสนุน
ในการพิจารณา
หมายเหตุ
ใช “แบบฟอรม ค.2 วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท” จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดเสนอ รก.ผช.ผจก. ผาน หัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
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การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
มาตรา 100 ในการดําเนินการตามสัญญาหรือขอตกลง ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูตรวจรับพัสดุ รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุ
มาตรา 102 การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือขอตกลง ใหอยูใน
ดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี ดังตอไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
(4) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 103 ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตอไปนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะบอกเลิก
สัญญาหรือขอตกลงกับคูสัญญา
(1) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด
(2) เหตุอันเชื่อไดวาผูขายหรือผูรับจางไมสามารถสงมอบงานหรือทํางานใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3) เหตุอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือขอตกลง
(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูมีอํานาจพิจารณาไดเฉพาะในกรณีที่เปนประโยชนแก
หนวยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน สาธารณะ หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของหนวยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง หรือการบอกเลิก
สัญญา หรือขอตกลงนั้นเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดเรียกคาปรับ แลวแตกรณี หากคูสัญญาเห็นวา หนวยงานของรัฐตอง
รับผิดชดใชคาเสียหาย คูสัญญาจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาเสียหายก็ได โดยหนวยงานของรัฐออกใบรับ
คําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อหนวยงานของรัฐมีหนังสือแจงผลการพิจารณาเปนเชนใดแลว
หากคูสัญญายังไมพอใจในผลการพิจารณา ก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกใหชดใชคาเสียหายตามสัญญาตอไป ทั้งนี้
หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาในการพิจารณาคําขอของหนวยงานของรัฐ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดซึ่งอยาง
นอยตองกําหนดใหหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาคาเสียหายและการกําหนดวงเงินคาเสียหายที่ตอง
รายงานตอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด ซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ 175 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงการตรวจรับพัสดุ
ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน
(2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทาง
เทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลอง
หรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได
ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) ใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
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(4) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแต
วันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย
2 ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบของหนวยงานของ
รัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงใหรายงานหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(5) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด
ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และใหรีบ
รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวัน
ตรวจพบ แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ์หนวยงานของรัฐที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถ
ใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(7) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แลวแตกรณี
ขอ 181 กรณีที่สัญญาหรือขอตกลงไดครบกําหนดสงมอบแลว และมีคาปรับเกิดขึ้นใหหนวยงานของรัฐแจงการ
เรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบ และเมื่อคูสัญญาได
สงมอบพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์ การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย
ขอ 182 การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือขอตกลงตามมาตรา 102
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใด
ที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทําใหคูสัญญาไมสามารถสงมอบสิ่งของหรืองาน
ตามเงื่อนไข และกําหนดเวลาแหงสัญญาได ใหหนวยงานของรัฐระบุไวในสัญญาหรือขอตกลงกําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุ
ดังกลาวใหหนวยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นไดสิ้นสุดลงหรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หาก
มิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแต
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือหนวยงานของรัฐทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน
ขอ 183 นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏวาคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงิน
คาพัสดุหรือคาจาง ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสีย
คาปรับใหแกหนวยงานของรัฐ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญา
ไดเทาที่จําเปน
ขอ 184 ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหวางที่อยูในระหวางระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรอง ใหหัวหนา
หนวยงานผูครอบครองพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรอง
ของพัสดุ เวนแตกรณีที่ไมมีผูครอบครองพัสดุหรือมีหลายหนวยงานครอบครอง ใหหัวหนาเจาหนาที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุนั้น
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ขอ 185 ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพรองของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรองตาม
สัญญา ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบตามขอ 184 รีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางดําเนินการแกไข
หรือซอมแซมทันที พรอมทั้งแจงใหผูค้ําประกัน (ถามี) ทราบดวย
ข อ 186 เมื่ อ ได ดํ า เนิ น การตามข อ 185 แล ว กรณี ที่ สั ญ ญาจะครบกํ า หนดรั บ ประกั น ความชํ า รุ ด บกพร อ ง
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพรองของพัสดุ เพื่อปองกันความเสียหายจากนั้นใหคืนหลักประกันสัญญาตอไป
คาเสียหาย
ขอ 187 กรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง หรือการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง
นั้นเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดเรียกคาปรับแลวแตกรณี หากคูสัญญาเห็นวาหนวยงานของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
คู สั ญ ญาจะยื่ น คํ า ขอต อ หน ว ยงานของรั ฐ ให พิ จ ารณาชดใช ค า เสี ย หายก็ ไ ด ตามความในมาตรา 103 วรรคสาม โดย
มีหลักเกณฑดังนี้
(1) ใหคูสัญญายื่นคําขอมายังหนวยงานของรัฐคูสัญญาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดมีการบอกเลิกสัญญา
(2) คําขอตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรอง และระบุขอเท็จจริงและเหตุผลอันเปนเหตุแหงการเรียกรองใหชัดเจน
พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปดวย
(3) หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับคําขอ หากไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้น ใหขอขยายระยะเวลาออกไปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐได
ไมเกิน 15 วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกลาว
(4) ใหหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และใหทําหนาที่ตามขอ 189
(5) ใหหนวยงานของรัฐแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือไปยังคูสัญญาเมือ่ พิจารณาคํารองแลวเสร็จภายใน 7 วันทํา
การ นับถั ดจากวั นที่หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็ นชอบดว ยกับผลการพิจ ารณาเมื่ อหนวยงานของรัฐมีหนั งสือแจ งผลการ
พิจารณาเปนเชนใดแลว หากคูสัญญายังไมพอใจในผลการพิจารณาก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกใหชดใชคาเสียหายตาม
สัญญาตอไป
ขอ 188 ใหหนวยงานของรัฐ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย”
ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 คน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐหรือพนักงานของหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น ภายในของหนวยงาน
ของรัฐนั้น ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนในการพิจารณาวินิจฉัยจะแตงตั้งบุคคลอื่นอีกไมเกิน 2 คนรวมเปนกรรมการดวย
ก็ได
ขอ 189 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายละเอียดขอเท็จจริงตามคํารองของคูสัญญา
(2) ในกรณี จํ า เป น จะเชิ ญ คู สั ญ ญา หรือ บุคคลที่ เกี่ ย วขอ งในเรื่อ งนั้ น มาสอบถามหรื อให ข อเท็ จ จริ งในส ว นที่
เกี่ยวของได
(3) พิจารณาคาเสียหายและกําหนดวงเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้น (ถามี)
(4) จัดทํารายงานผลการพิจารณา ตาม (1) ถึง (3) พรอมความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ การพิจารณา
ค า เสี ย หายตามวรรคหนึ่ ง ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย กํ า หนด และในกรณี ท่ี
คณะกรรมการมี ค วามเห็ น วา หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งชดใช ค า เสี ย หายและมี ว งเงิ น ค า เสี ย หายครั้ ง ละเกิ น 50,000 บาท
ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ
รายงาน ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
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ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (สงมอบถูกตองภายในกําหนด)
 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บริหารขอมูล
สัญญา
- งวดงาน/งวดเงิน
- กําหนดการสงมอบ
- รายละเอียดงานที่สงมอบ
 งานการเงินบัญชี
- ลงชื่อรับเอกสาร
- ตั้งเรื่องเบิกจาย
สิ้นสุด
USER
จนท.จัดซือ้ /พัสดุ/
ผูที่ไดรับมอบหมาย
จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ

รก.ผช.ผจก.
ผูเสนอราคา/ผูขาย/
ผูรับจาง
ศูนยธุรการชั้น B1
คกก.ตรวจรับพัสดุ/
ผูตรวจรับพัสดุ

งานการเงินบัญชี

 ผูขาย/ผูรับจาง
- ดําเนินงานตามสัญญา
- หนังสือสงมอบงาน/ใบสงของ
ลงทะเบียนรับที่ศูนยธุรการชั้น B1
- สงมอบงานกอน/ภายในสัญญา
- ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี
. จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
- Scan เอกสารตรวจรับจัดเก็บที่
\\lotus-doc
- บันทึกลงสมุดรับ-สงเอกสาร
- สงใหงานการเงินบัญชี
. รก.ผช.ผจก. ลงนามอนุมตั ิ

 USER
- รับมอบงาน และเอกสารตาม 
- ประสานงาน คกก. ตรวจรับ เพื่อ
ตรวจรับงาน

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- ตรวจทานความถูกตอง ลงนาม
ไมเกิน 5 ลาน
สงคืนแกไข

เกิน 5 ลาน แต
ไมเกิน 10 ลาน

 คกก. ดําเนินการ
- ตรวจรับงาน
- ทําใบตรวจรับงาน 2 ฉบับ ลงนาม มอบ
แกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ
- เสนอ ผอ.ฝาย อนุมัติ ไมเกิน 1 ลาน
- เสนอ ผอ.สํานัก อนุมัติ ไมเกิน 5 ลาน
- เสนอ รก.ผช.ผจก. อนุมัติ ผาน จนท.พัสดุ
ไมเกิน 10 ลาน
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.ธุรการ จัดซื้อ
 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.จัดซื้อ/พัสดุ

หนาที่ 32

ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (เกินกําหนดมีคาปรับ)
 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บริหารขอมูล
สัญญา
- งวดงาน/งวดเงิน
- กําหนดการสงมอบ
- รายละเอียดงานที่สงมอบ

 คกก. ดําเนินการ
- ตรวจรับงาน (มีคาปรับ)
- ทําใบตรวจรับงาน 2 ฉบับ ลงนาม มอบแก
ผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ
- เสนอ ผอ.ฝาย อนุมัติ ไมเกิน 1 ลาน
- เสนอ ผอ.สํานัก อนุมัติ ไมเกิน 5 ลาน
- เสนอ รก.ผช.ผจก. อนุมัติ ผาน จนท.จัดซื้อ/
พัสดุ ไมเกิน 10 ลาน
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.ธุรการ จัดซื้อ/พัสดุ

 ผูขาย/ผูรับจาง
- ดําเนินงานตามสัญญา

 USER
- รับมอบงาน และเอกสารตาม 
- ประสานงาน คกก. ตรวจรับ เพื่อ
ตรวจรับงาน

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
สงคืนแกไข

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- ตรวจทานความถูกตอง ลงนาม
- ทําหนังสือเรียกรองคาปรับ ตาม
ความเห็นของ คกก. ในขอ 

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บริหารขอมูล
สัญญา
- กอนครบกําหนดสงมอบ
- ทําหนังสือแจงติดตามการสงมอบและ
สงวนสิทธิ์คาปรับ

 ผูขาย/ผูรับจาง
- หนังสือสงมอบงาน/ใบสงของ
ลงทะเบียนรับที่ศูนยธุรการชั้น B1
- สงมอบงานเกินกําหนดในสัญญา
และเปนความลาชาโดยผูขาย/ผูรบั
จางผูขาย/ผูรับจางเอง
- ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี

 รก.ผช.ผจก.
- ลงนามในหนังสือแจงคาปรับ
- อนุมัติเบิกจายใบตรวจรับพัสดุกรณี
เบิกจายไมเกิน 10 ลาน
 งานการเงินบัญชี
- ลงชื่อรับเอกสาร
- ตั้งเรื่องเบิกจาย
สิ้นสุด

 รก.ผช.ผจก. ลงนามในหนังสือ

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- สงหนังสือแจงติดตามการสงมอบ
และสงวนสิทธิ์คาปรับใหผูขาย/
ผูรับจางกอนครบกําหนดสงมอบ
ทาง e-mail CC : USER, คกก.

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- สงหนังสื อเรี ยกร องคาปรับ ผูข าย/ผู รั บ
จาง ทาง e-mail CC : USER, คกก.

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
- Scan เอกสารตรวจรับจัดเก็บที่
\\lotus-doc
- บันทึกลงสมุดรับ-สงเอกสาร
- สงใหงานการเงินบัญชี

หนาที่ 33

ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (เกินกําหนด) มีการขยายเวลาทําการตามสัญญา
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ (สสส.)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 (1)
 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บริหารขอมูล
สัญญา
- งวดงาน/งวดเงิน
- กําหนดการสงมอบ
- รายละเอียดงานที่สงมอบ

 ผูขาย/ผูรับจาง
- ดําเนินงานตามสัญญา

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บริหารขอมูล
สัญญา
- กอนครบกําหนดสงมอบ
- ทําหนังสือแจงติดตามการสงมอบ
และสงวนสิทธิ์คาปรับ

 รก.ผช.ผจก. ลงนามในหนังสือ

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- สงหนังสือแจงติดตามการสงมอบ
และสงวนสิทธิ์คาปรับใหผูขาย/
ผูรับจางกอนครบกําหนดสงมอบ
ทาง e-mail CC : USER, คกก.

 USER
- รับหนังสือจากผูขาย/ผูรับจาง
- ทําบันทึกขอความขอขยายเวลา เสนอ คกก.
ตรวจรับพัสดุใหความเห็น และลงนาม
- เสนอ ผอ.ฝาย/ผอ. สํานัก ใหความเห็น

 ผูขาย/ผูรับจาง
- ทําหนังสือขอขยายเวลาตามจํานวน
วันที่ของเหตุแหงการขยายเวลา
- สงหนังสือแจงภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่เหตุนั้นไดสิ้นสุดลง โดย
ลงทะเบียนรับที่ศูนยธุรการชั้น B1

 จนท.ธุรการ จัดซื้อ/พัสดุ
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.พัสดุ

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- ให ความเห็ น และนํ าเสนอ รก.ผช.
ผจก. ใหค วามเห็น ชอบ ผา น หน.
จนท.

 หน.จนท.ใหความเห็น และ
ลงนาม

 รก.ผช.ผจก. ใหความเห็นชอบ
และลงนาม

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- สงหนังสือแจงขยายเวลาใหผูขาย/
ผูรับจาง ทาง e-mail CC : USER,
คกก.

 รก.ผช.ผจก. ลงนามในหนังสือ
ขยายเวลา

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- ทําหนังสือขยายเวลา ตามที่ รก.ผช.
ผจก. ใหความเห็นชอบในขอ 
- และนําเสนอ รก.ผช.ผจก. ลงนาม



 USER
- ประสานงานใหผูขาย/ผูรับจาง
ทราบเหตุของการขยายเวลา
- แจงผูขาย/ผูรับจาง ทําหนังสือขอ
ขยายเวลาตามเหตุที่เกิดขึ้น

หนาที่ 34

 ผูขาย/ผูรับจาง
- ดําเนินงานตามสัญญา
- หนังสือสงมอบงาน/ใบสงของ ลงทะเบียนรับที่ศูนย
ธุรการชั้น B1
- สงมอบงานกอน/ภายในสัญญา
- ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี

 งานการเงินบัญชี
- ลงชื่อรับเอกสาร
- ตั้งเรื่องเบิกจาย
สิ้นสุด

 USER
- รับมอบงาน และเอกสารตาม 
- ประสานงาน คกก. ตรวจรับ เพื่อตรวจรับงาน

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
- Scan เอกสารตรวจรับจัดเก็บที่
\\lotus-doc
- บันทึกลงสมุดรับ-สงเอกสาร
- สงใหงานการเงินบัญชี

 คกก. ดําเนินการ
- ตรวจรับงาน (มีขยายเวลา)
- ทําใบตรวจรับงาน 2 ฉบับ ลงนาม มอบแกผูขายหรือผู
รับจาง 1 ฉบับ
- เสนอ ผอ.ฝาย อนุมัติ ไมเกิน 1 ลาน
- เสนอ ผอ.สํานัก อนุมัติ ไมเกิน 5 ลาน
- เสนอ รก.ผช.ผจก. อนุมัติ ผาน จนท.พัสดุ ไมเกิน 10 ลาน
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.ธุรการ จัดซื้อ/พัสดุ

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- ตรวจทานความถูกตอง ลงนาม
ไมเกิน 5 ลาน
สงคืนแกไข

 รก.ผช.ผจก. ลงนามอนุมัติ

เกิน 5 ลาน แต
ไมเกิน 10 ลาน

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.จัดซื้อ/พัสดุ

หนาที่ 35

ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (เกินกําหนด)
เหตุเกิดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 (2)-(4)
 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บริหารขอมูล
สัญญา
- งวดงาน/งวดเงิน
- กําหนดการสงมอบ
- รายละเอียดงานที่สงมอบ
 USER
- รับหนังสือจากผูขาย/ผูรับจาง
- ทําบันทึกขอความขอขยายเวลา เสนอ คกก.
ตรวจรับพัสดุใหความเห็น และลงนาม
- เสนอ ผอ.ฝาย/ผอ. สํานัก ใหความเห็น

 จนท.ธุรการ จัดซื้อ/พัสดุ
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.จัดซื้อ/
พัสดุ



 ผูขาย/ผูรับจาง
- ดําเนินงานตามสัญญา

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บริหารขอมูล
สัญญา
- กอนครบกําหนดสงมอบ
- ทําหนังสือแจงติดตามการสงมอบ
และสงวนสิทธิ์คาปรับ

 ผูขาย/ผูรับจาง
- ระหวางการดําเนินงานตามสัญญา เกิดเหตุใหตองขยายเวลาตาม มาตรา
102 (2)-(4)
- ทําหนังสือขอขยายเวลาตามจํานวนวันที่ของเหตุแหงการขยายเวลา
- สงหนังสือแจงภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นไดสิ้นสุดลง โดย
ลงทะเบียนรับที่ศูนยธุรการชั้น B1
 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- ให ความเห็ น และนํ าเสนอ รก.ผช.
ผจก. ใหค วามเห็น ชอบ ผา น หน.
จนท.

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- สงหนังสือแจงขยายเวลาใหผูขาย/
ผูรับจาง ทาง e-mail CC : USER,
คกก.

 รก.ผช.ผจก. ลงนามในหนังสือ

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- สงหนังสือแจงติดตามการสงมอบ
และสงวนสิทธิ์คาปรับใหผูขาย/ผูรบั
จางกอนครบกําหนดสงมอบทาง email CC : USER, คกก.

 หน.จนท.ใหความเห็น และ
ลงนาม

 รก.ผช.ผจก. ใหความเห็นชอบ
และลงนาม

 รก.ผช.ผจก. ลงนามในหนังสือ
ขยายเวลา

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- ทําหนังสือขยายเวลา ตามที่ รก.ผช.
ผจก. ใหความเห็นชอบในขอ 
- และนําเสนอ รก.ผช.ผจก. ลงนาม

หนาที่ 36

 ผูขาย/ผูรับจาง
- ดําเนินงานตามสัญญา
- หนังสือสงมอบงาน/ใบสงของ ลงทะเบียนรับที่ศูนย
ธุรการชั้น B1
- สงมอบงานกอน/ภายในสัญญา
- ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี

 งานการเงินบัญชี
- ลงชื่อรับเอกสาร
- ตั้งเรื่องเบิกจาย
สิ้นสุด

 USER
- รับมอบงาน และเอกสารตาม 
- ประสานงาน คกก. ตรวจรับ เพื่อตรวจรับงาน

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
- Scan เอกสารตรวจรับจัดเก็บที่
\\lotus-doc
- บันทึกลงสมุดรับ-สงเอกสาร
- สงใหงานการเงินบัญชี

 คกก. ดําเนินการ
- ตรวจรับงาน (มีขยายเวลา)
- ทําใบตรวจรับงาน 2 ฉบับ ลงนาม มอบแกผูขายหรือ
ผูรับจาง 1 ฉบับ
- เสนอ ผอ.ฝาย อนุมัติ ไมเกิน 1 ลาน
- เสนอ ผอ.สํานัก อนุมัติ ไมเกิน 5 ลาน
- เสนอ รก.ผช.ผจก. อนุมัติ ผาน จนท.พัสดุ ไมเกิน 10 ลาน
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.ธุรการ จัดซื้อ/พัสดุ

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- ตรวจทานความถูกตอง ลงนาม
ไมเกิน 5 ลาน
สงคืนแกไข

 รก.ผช.ผจก. ลงนามอนุมัติ

เกิน 5 ลาน แต
ไมเกิน 10 ลาน

 จนท.ธุรการ จัดซื้อ/พัสดุ
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.พัสดุจัดซื้อ/
พัสดุ

หนาที่ 37

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (กรณีมีแกไขสัญญา) มีการเพิ่มหรือลดวงเงิน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลวจะแกไขไมได เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหอยู
ในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขได
(1) เปนการแกไขตามมาตรา 93 วรรคหา
(2) ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขสัญญาหรือขอตกลง หากการแกไขนั้นไมทําใหหนวยงานของรัฐเสีย
ประโยชน
(3) เปนการแกไขเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ
(4) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีการแกไขสัญญาที่หนวยงานของรัฐเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียประโยชนหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสง
รางสัญญาที่แกไขนั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการแกไขสัญญาหรือขอตกลงตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หากมีความ
จําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป
ในกรณีที่มีการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลงเดิม และ
วงเงินที่เพิ่มขึ้นใหมแลว หากวงเงินรวมดังกลาวมีผลทําใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางเปลี่ยนแปลงไปจะตอง
ดําเนินการใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางตามวงเงินรวมดังกลาวเปนผูอนุมัติการแกไขสัญญาหรือขอตกลงดวย
ในกรณีที่มีการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อลดวงเงิน ใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางตามวงเงินเดิม
เปนผูอนุมัติการแกไขสัญญาหรือขอตกลงมาตรา 98 ใหหนวยงานของรัฐประกาศเผยแพรสาระสําคัญของสัญญาหรือ
ข อ ตกลงที่ ไ ด ล งนามแล ว รวมทั้ ง การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลงในระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดมาตรา ๙๙ รายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการทําสัญญาที่ไมไดบัญญัติไวในหมวดนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
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ขั้นตอนการแกไขสัญญา กรณีเพิ่มหรือลดวงเงิน เพิ่มหรือลดงาน เหตุเกิดจากฝายผูขาย/ผูรับจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บริหารขอมูล
สัญญา
- งวดงาน/งวดเงิน
- กําหนดการสงมอบ
- รายละเอียดงานที่สงมอบ
 USER
- รับหนังสือจากผูขาย/ผูรับจาง
- ทําบันทึกขอความขอขยายเวลา เสนอ คกก.
ตรวจรับพัสดุใหความเห็น และลงนาม
- เสนอ ผอ.ฝาย/ผอ. สํานัก ใหความเห็น

 ผูขาย/ผูรับจาง
- ดําเนินงานตามสัญญา

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ บริหารขอมูล
สัญญา
- กอนครบกําหนดสงมอบ
- ทําหนังสือแจงติดตามการสงมอบ
และสงวนสิทธิ์คาปรับ

 ผูขาย/ผูรับจาง
- ระหวางการดําเนินงานตามสัญญา เกิดเหตุใหตองเพิ่มหรือลดวงเงิน เพิ่ม
หรือลดงานตาม มาตรา 97
- ทําหนังสือชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุในการขอเพิ่มหรือลดวงเงิน เพิ่ม
หรือลดงาน
- สงหนังสือแจงภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นไดสิ้นสุดลง โดย
ลงทะเบียนรับที่ศูนยธุรการชั้น B1

 รก.ผช.ผจก. ลงนามในหนังสือ

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- สงหนังสือแจงติดตามการสงมอบ
และสงวนสิทธิ์คาปรับใหผูขาย/ผูรบั
จางกอนครบกําหนดสงมอบทาง email CC : USER, คกก.

 จนท.ธุรการ จัดซื้อ/พัสดุ
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.จัดซื้อ/
พัสดุ

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- ให ความเห็ น และนํ าเสนอ รก.ผช.
ผจก. ใหค วามเห็น ชอบ ผา น หน.
จนท.

 หน.จนท.
- ใหความเห็น และ ลงนาม

 รก.ผช.ผจก.
- ใหความเห็นชอบ และลงนาม

 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ Scan
เอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจาง พรอม
สัญญา และจัดเก็บไฟลไวใน \\lotusdoc เอกสารตนฉบับจัดเก็บเขาแฟม

 คูสัญญา พรอมพยาน ฝายผูขาย/
ผูรับจาง
- ลงนามในสัญญา และเก็บสัญญาไวฝาย
ละ 1 ฉบับ

 ผอ.ฝายอํานวยการ
- ลงนามในฐานะคูส ัญญาฝาย สสส.

 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- ทําสัญญาแกไขเพิ่มเติม ตามที่ รก.
ผช.ผจก. ให ค วามเห็ น ชอบในข อ
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 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
- สงไฟล Scan เอกสารกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง พรอมสัญญา ให USER
ไวเปนขอมูล

 งานการเงินบัญชี
- ลงชื่อรับเอกสาร
- ตั้งเรื่องเบิกจาย
สิ้นสุด

 USER
- จัดเก็บไฟล Scan เอกสารกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง พรอมสัญญา เพื่อ
ประกอบการติดตามการสงมอบและ
ตรวจรับพัสดุตอไป
 จนท.ธุรการจัดซื้อ/พัสดุ
- Scan เอกสารตรวจรับจัดเก็บที่
\\lotus-doc
- บันทึกลงสมุดรับ-สงเอกสาร
- สงใหงานการเงินบัญชี
 รก.ผช.ผจก. ลงนามอนุมัติ

 ผูขาย/ผูรับจาง
- ดําเนินงานตามสัญญา
- หนังสือสงมอบงาน/ใบสงของ ลงทะเบียน
รับที่ศูนยธุรการชั้น B1
- สงมอบงานกอน/ภายในสัญญา
- ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี
 จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
- ตรวจทานความถูกตอง ลงนาม
ไมเกิน 5 ลาน

เกิน 5 ลาน แต
ไมเกิน 10 ลาน

 USER
- รับมอบงาน และเอกสารตาม 
- ประสานงาน คกก. ตรวจรับ เพื่อ
ตรวจรับงาน

 คกก. ดําเนินการ
- ตรวจรับงาน (มีขยายเวลา)
- ทําใบตรวจรับงาน 2 ฉบับ ลงนาม มอบแกผูขายหรือผู
รับจาง 1 ฉบับ
- เสนอ ผอ.ฝาย อนุมัติ ไมเกิน 1 ลาน
- เสนอ ผอ.สํานัก อนุมัติ ไมเกิน 5 ลาน
- เสนอ รก.ผช.ผจก. อนุมัติ ผาน จนท.พัสดุ ไมเกิน 10 ลาน
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.ธุรการ จัดซื้อ/พัสดุ

สงคืนแกไข

 จนท.ธุรการ จัดซื้อ/พัสดุ
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- สงเอกสารทั้งหมดให จนท.จัดซื้อ/พัสดุ
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หลักประกันสัญญา

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ 167 หลักประกันสัญญา
ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ คหรื อดราฟท ที่ ธ นาคารเซ็ น สั่ งจ า ย ซึ่ งเป น เช็ค หรื อ ดราฟท ล งวั น ที่ ที่ใ ช เ ช็ คหรื อดราฟท นั้ น ชํ า ระต อ
เจาหนาที่ (แคชเชียรเช็ค) หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดโดยอาจเปน
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได
(4) หนังสือค้ํา ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีเปนการยื่นขอเสนอจากตางประเทศ สําหรับการประกวดราคานานาชาติใหใชหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในตางประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหนาหนวยงานของรัฐเชื่อถือเปนหลักประกันสัญญาไดอีกประเภทหนึ่ง
ขอ 168 หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจางครั้งนั้น
แลวแตกรณี เวนแตการจัดซื้อจัดจางที่หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอย
ละหาแตไมเกินรอยละสิบก็ไดในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ป และพัสดุนั้นไมตองมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่สงมอบ
ในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ําประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบ
แตกตางไปจากราคาในรอบปกอนใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่
หลักประกันตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน 15 วัน กอนการสง
มอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้นใหหนวยงานของรัฐหักเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่หนวยงานของรัฐจะตองจายใหเปน
หลักประกันในสวนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอหรือใน
สัญญาดวย
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบเอกสารเชิญชวน หรือ
สัญญา ใหอนุโลมรับได
ขอ 169 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอหรือเปนคูสัญญาไมตองวางหลักประกัน
ขอ 170 ใหหนวยงานของรัฐคืนหลักประกันใหแกผูยื่นขอเสนอ คูสัญญา หรือผูค้ําประกันตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) หลักประกันการเสนอราคาใหคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ หรือผูค้ําประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่หัวหนา
หนวยงานของรัฐไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการซื้อหรือจางเรียบรอยแลวเวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพัน
แลว
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(2) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน15 วัน นับถัดจาก
วันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
การจัดซื้อจัดจางที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกัน
ตามอัตราสวนของพัสดุซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับมอบไวแลว แตท้ังนี้จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและใน
สัญญาดวย
การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในกรณีที่ผูยื่น
ขอเสนอหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็วพรอมกับแจงใหธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูค้ําประกันทราบ
ดวย สําหรับหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใหคืนแกธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ขอ 171 ในการทําสัญญา
หากมีการแกไขสัญญาและมีผลทําใหวงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คูสัญญาตองนํา
หลักประกันสัญญามาวางเทากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ไดเพิ่มนั้น
ถาหลักประกันสัญญาที่คูสัญญานํามามอบไวเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือ
มีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของคูสัญญาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตามรวมถึงสงมอบงานลาชาเปนเหตุให
ระยะเวลาแลวเสร็ จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คูสัญญาตองหา
หลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามมูลคาที่กําหนดในสัญญามามอบใหภายในระยะเวลา
ที่หนวยงานของรัฐกําหนด

