
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต  
มิถุนายน 2564  
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คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 

ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 
คือ 

1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
3. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
5. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

คณะกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน                
ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรฐัที่เรียกชือ่อย่างอื่น โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรบัผิดชอบของผู้ที่ไดร้ับแต่งตัง้เปน็
ส าคัญ และควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้าให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจ าเป็น (ข้อ 25 , 26) 
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หน้าทีค่ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ / การสอบราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา พร้อมลงชื่อก ากับทุกแผ่น 

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดพิมพ์            
ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด 
โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่ งอาจจะมีข้อเสนอราคาที่ ไม่อยู่ ในฐานเดียวกันเป็นเหตุ ให้มีปัญหาใน                      
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ
อื่นแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า จะด าเนินการตาม                   
ข้อ 83 (3)1 แล้วเสร็จ 

 

 

 

 

                                                
1  ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 83 (3) ...ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน 

และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด แล้วให้ ด าเนินการตาม 
(1) หรือ (2) ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานการเสนอราคา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกราย หรือเอกสารที่ก าหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ 442 แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอราคาทางด้านเทคนิค
หรือเสนอพัสดุที่มี รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ 
แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในครั้งนั้น 

ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 

การด าเนนิการตรวจสอบหลกัฐานของผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามเงื่อนไขประกวดราคา หรือเอกสาร
การซื้อหรือจ้าง 

เอกสารหลักฐานส่วนที่ 1 เพ่ือใช้ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และคุณสมบัติผู้ยื่น
ข้อเสนอ 

 
 
 
 
 

                                                
2  ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 44 ...การก าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือ

ทดสอบหรือน าเสนองาน หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่ง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา        
เว้นแต่ การด าเนินการไม่อาจด าเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จ านวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันท าการ  
นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 
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เอกสารหลักฐานส่วนที่  2 เพ่ือใช้ตรวจสอบข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือรายละเอียด            
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เป็นไปตามเงื่อนไขข้อก าหนดหรือความต้องการของหน่วยงานหรือเป็น
ประโยชน์ของทางราชการ 
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2) ตรวจสอบคณุสมบตัผิูย้ืน่ขอ้เสนอแตล่ะรายตามเงือ่นไขประกวดราคา เช่น 
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3) การตรวจสอบผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนั  

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่น
ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอ านาจหรือ
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สามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้า
เสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐในคราวเดียวกัน  

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกราย
หนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  

ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ใน
กิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาด  

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กัน ระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ               
นิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นใน
คราวเดียวกันหรือในนัยกลับกัน  

การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือ           
การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว  

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ ผู้ถือ
หุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
จ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราว
เดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี  

การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย กระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือ
เป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะ
กระท าการโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือส่อว่าการกระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูย้ืน่
ข้อเสนอด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น 
หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปใน
ทางการประกอบธุรกิจปกติ  



หน้า 9 จาก 11  

ตัวอย่าง การพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบการเสนอราคาตามเงือ่นไขประกวดราคาขอ้ 4 เช่น ก าหนดยืนราคา ก าหนด ส่งมอบ
ตัวอย่างพัสดุ หลักประกันการเสนอราคา เป็นต้น หากผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  23 
หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  34 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 45 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  

เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง
พัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

- ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ  

- เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้  

 

 

                                                
3 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้ 2 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ้เสนอราคา  
4 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ ขอ้ 3 หลกัฐานการยื่นข้อเสนอราคา  
5 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก ์ขอ้ 4 การเสนอราคา  
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ขัน้ตอนที ่3 พจิารณาคดัเลอืกสิง่ของหรอืงานจา้งหรอืคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอ  

ภายหลังจากที่พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ตรวจสอบตาม
ขั้นตอนที่ 2 และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ชนะการเสนอราคา (หลักเกณฑ์ราคา หรือหลักเกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อื่น) ที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาข้อ 66 แล้ว คณะกรรมการเสนอให้ซื้อหรือจ้างจาก            
ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วแต่กรณี...  

ทั้งนี้ ภายหลังการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ  และ
พัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่ก าหนดให้จัดส่งภาย
หลังจากวันเสนอราคาตามระเบียบข้อ 44 แล้ว ให้น าข้อมูลการตรวจสอบบันทึกผลการพิจารณาในระบบ e-GP 
โดยที่ระบบจะประมวลผลตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของหน่วยงานต่อไป 
 

ขัน้ตอนที ่4 จดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเหน็  

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดท ารายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
6 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ ขอ้ 6 การท าสัญญาจ้าง 
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