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sau ViVlV\Jl"S1\lU~'Umju1a'Utln 1"S.:J"'w1tJ1al~1tJa" ~
"

n'l:::U1'IJ n1'S')1~,j 1EJ sn

" "0 0 t"m::;tJ1'Um'i"Stl'itJV1LLa::;'StJfl1U 'U~tJ1m'i 'llV1 \!)
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'tltlUL'tlfl'tltl.:j.:jI'Uu'im')~tJ'lv'Uti n

riiltlm')tlfl,:m'l1'Uu~m')ertJ1~'Ue:Jn1,)'1ViEJ1U1a1~1uatl ih1EJa~LBEJ~LdtlVl1fil')tlUrl'llln.ml,)~~~.., ~
m~'U1'Um~t1!itm_'I'Uu~m~~tJ1t1'Uan L~a1~m')t1!i,m~I'ULtJ'U1tl9l11JitlnlV1'U~u.a~.ff'U9Ia'lJ 'tJtl~

m~tJ1'Um'i tlli~_'I'Uu~m')~tJ1EJ'Utln ;.:!tl~~ntl'U~1EJ ,)~'U'U'II'Uu~m')~\hEJ'Utln tl')~ntl'U~1EJ ci

m~tJ1'UVI"'n1~LLn

cr. Lf1tlt ~ertJ~VlI,)~~91111'11'U1~'Yln.ff'U9Ia'U~ .
o. L~al~Lu'ULtlnaT~tll_'~'1t'Um')vil'11'U

gj. L~t11~Lu'U~tlt'Um')tl')~al'U'II'U

sn. L~at~m')tllitm~I'Uatl~rl~a'lnu'U1EJUIEJ 1ftEJ~P1Ufll')n~ ua~L{hVl1JIt1'tJa~h.:!ViEJIUla1~1uaci
ci. L~a1,x~'Uh'h1~iim~tlli,:m9l11J-U8fhVl'U~')~LUEJUVlamnru')~fh~''U~Htl~I'1 a~'La1Jau.a~ii

uaetiLu'Uu'U1'Yl1'11'Um,)~lm~u1'Um')tl~,:m'lI'UU~n1~~tJ1~'Utln1tflm~t1th'l~n~t1.:J i~L ';)'1.1 l111~m')
tl f1,:m.:!I'Uu~~ae.!atl~,.:!ijtl~~~'Yl5f1'VierU1EJ1~i'u m')i'm;IYiEJ1Ula~ijrlruflIVi a~mn ')1~L~1 tlatl~fiEJ

~. 'U ,

Ua~Ln~f1111JY;'1Yiat';)

"".1 ~1f1'l1J')~a.:jfl

Cil. L~tll ~m~u1'Um')tlli,:m'lI'Uu~m')~tJ1EJ'Utln h'lYiEJIUla1~1ua6LiJ'U~~uuuadj1JI91,)~I'U

1·NYw1t.J1a1'~t UCfO jh,,r1~Vlan l-Unl,)hru~nI,)91')'HI5n'I!J1ei'tbEJ ~1tllJ~.:J ~~Li'I~lJi'I'Ufl1~~ .
t1tl~n'Um~~n~hf1"tJtN\J~~~1~'U el"LALU'U'Vnr1~~fl1f1flm~8ci1~§~ ms1~u~m~m1~~m~n"'w1u1a fl~
m~tJ1tJnI'it)'Ua"tJ.a'tJitl'U 'i11J5_'ilVl'ti1£hn'U~"Ifl1~'UtlnUa~in~t 'UL~m1i'tl_'1J1runa ~.:!~"Ie.!at~il
n~~~LU~u~L~~1.ijtl"lVla1~~1'Um'ii~l;,~litltlli~_'I'Um'it~u~m~~tJ1~'Utln ';)~a_'e.!a1~~tl~,m.:!I'U1~
...t ~ ., tl ....""" .....1....1 ~ • 'I ""L'tJ1suae ')U'Yl,)1U'UtlUL'tJ9I~'Um') !ltJ9I'tJtl_'91'ULtl-3Ua~~t1'U'Yl')1UCl-3rl1111L'lItlll~£J-3'!1t1'1Vl1·h'UnI')i'ltla1,)
')~wh:J VI'ti1~nUflIEJ'UtlnUa~flIEJ1'U8'U~_'e.!a~tlm')u~m')t~jjtl~~a'Yl5f11Vi~.:!'l~a~mll1L~EJ.:I~tlm')

ae I.ij~ ~i'uu ~rm u.a~rl111Ji'~u.a.:!,)~Vlil.:!tl_'l"lm~_'fllt11'Uu.a~fllt1'Uan ~litltl~tm.:!I'Um') t ,xu~m')~\l1 tI

usn LU'U~1'U"'~qJaEh~~'1t 'Um~~~'UI~~uutllitm')I'!1m'i'tJa'll ')_'YitlIUla1~1ua6 tllLfla1~ttJa6
i.:!Vl1~ih;~lan



Q"l. L'Util') VI~8 U(Jl';ih'l'VW1'U1~VI~8 U(Jl';i~h'5~1'1~ -

m~'U1'Un1';iL 1't1';i~LUU'U(LiL1~1tJ';j::lJ1W tt '\J1Yi) ii'tieJ'I'YI1'1~'J'IJ(Fast track) ~1'1~ L~eJ'U~m';j~';j')I')L~1

1v1'LLn-Ul'n'tlm';i rra'l 81 eJ. ~wm';i n1';junt'tl~eJ ana u(Jl';j111')U(Jl';iLn1 U(Jl';jtVllJ eJ~Ll1(JlumO'IJ
\1\1 \I 1 , "

tJ';i::ntl~'1fllJ ~-r'Ue:lI')'lIeJ'UL~1V1ti1~U'lJVif1"!lm.Ia Vltl1fh'l1'IJL1'!f~::LUfJ'IJ iJ1fJ1'!f1f111 'Vhvl1hvi~11U1::~
\I "

~'1'Y1::LUfJ'ULtJ'U~tJ1eJ'tleJ'Ih'lWfJ1'U1~U~::A''UL1't1';i::LUmJ'YIm1EJ ~'1~tJ')EJLVll.] ~t)dmn1 ';i1lJ~'1 O1';i
" • \I \I

\Jl'iJliJaeJ'U~'Vl5Li1a'l~'IJ1'l1lJU(Jl';jU'i::'!f1'!f'IJVI~mj\Jl1~'Vl5vh'l~ (UI'l'i'Vlv'l u(Jl'iu'i~n'Wa'lfllJ U\Jl';j~Wn1'i ,,,,)

LL~'Ja'1~tJ1eJ1tJ~el'l ~ ';j'J~ lJ.eJ'Un~1,:j~ Vl1niiil qjVl1L~eJ'I~'Vl5a,:j~v'ti8'1(Jl'i'J~av'U~'Vl5

n'i~tJ1Un1';i9\'i1~atltJii'YI~ (liL'Ja1tJ';i::lJ1ru tt - <;)0 'IJ1Vi) ~-r'Ue:lI')'tIeJtJL~1'V1,j'1~u'UVin"!ltllJ~ ~1fJ
\I \I

1'l1101';i 'VhVl,j'1~ ~'n~aeJ'U~'Vl5~tJ,)fJ(Jl1lJLeJna1';iVl~mi1'U1v1'unU(Jl1U1::'tI1't1'WVI~eJu~';j~';i1't1f11';jeJeJnl~
'U ...

u~';i~'Ua'lnl') U~';i'VleJ-3U(Jl';i tJ';i::n'U~'1fllJ W';i'U. U(Jl1~1'1~1,) l'U~~u(Jl1 U(Jl';j~W01';jtV1EJliL~'tlU';i::,j1~1

<;)m 'VI~n Li~hJlJ1(Jl1~1'IJm';j~'UA''W'Vl1,:ja11a'IJL'VlfilU,,::'Vhf111-r'U1eJ,:j~'Vl5~,:je!u1EJ'WelnrrthEJ1'W (Jl~eJV1IiJ'W
~ \I "

rrthEJa,:j~eJ~~'IJ(Refer)
'U

~. ~ii815tJn~n1';i~V1n';jel'lua~u';i::Lij'IJafl1')::~tJ,)eJ

m. UuUCWeJ'11J'u'IJ'Vinafl1,)::eJ1m';jLL~~f"i'I')UfJnrrtJ,)eJ
\I

'"
1i'U9\a'Un1~A~n';ja~ A9\IJ.tJm!\hu

"

1v1'unrru'JfJmm';i'Wd'l~,)'IJ «(Jl';i')~~mn GOO - oo 'IJ1Vi) VI~8 rrU'JfJiiI.'U tiVl(Jl';i'J~11~mj'tJ1fJ~'J1tJ(Walk
\I \I"

in) WfJ1U1atJ~::LihJeJ1n1';iU~'Jt ~~Vl~elVlll1fJ'I1'IJL'J'tI';i::LUfJ'W ~'1a'lhheJ~ ~8'1m')lij~tJ,)fJ'lJeJnUeJ'lJn~1'1~

b'ti'IJ ueJ'lJnrrtJ,)fJ'U8n~11tJ flailnhfl'W~I'l~m~eJ-r'l rrU1fJiiI.'UtiVlL~1::L~eJl'l VI~eJ 11V1m'l~WL~~ b'ti'U\I \I

ri1eJfl1w-r'la (Jl';i11iJUltrasound 11~eJ(Jl';i1~fl~'IJ1cwvh~111iJ(EKG) uieJ~l'l~eJVlU':1fJ'I1'IJL1't1~::LUfJ'lJLL~,)1tJ~

l18'1(Jl';i')IiJL~8';ieJ-r'Um~(Jl';i,)~t 'IJ';i1fJvtwii~'IJ~'1nVl i1';i::L~'UaV11tJ'~h~~L~'IJ~l1eJ'ILn'UL~'IJneJ'lJn1~(Jl~11ij

..
- sno 'UTVl

(j). m~'U1'Wn1~fi'vln~el-3 ftVlUVn (LcOLJa1tb~lJ1ru tt 'W1Vi)rr-rU~VI'ileJ'U.,~m'U1Gl1't11~'W~111U1~
"

tJ~~blJ'tJaflTd~~tJ'lm ifeJ-3~'U (jm.Jbnru';lJ1~~!1'Um~tJ~~blJ'Uafl1,)~eJ1m~ b~af"i'V1UeJnU~~

~'1~u')m"!l1~'Um~(;j'n~-rn~n ~'1i1

• ~tJ,)fJmn1~um5'IJ1J1n a'lhhnl1eJ'I1'UeJlliiLl1l'lu~::um5'IJ (ER) L~eJ-r'Um';i(Jl';i'J~~mnl~v, , , ,



"v1Cl\l\ltlil~n1,)'VI~tlVl1\1i'\la1VlEJ1

~11~atltln11t.uil'Vl5 t'Umru'li1'~::L~lJ(.1~LL'IJ::'l11a\l~U1V1tl'li11::L~'IJ

n1::tl1'Un11~11::L~U t7i'tlSl~'tIeJtI ~tl\lLntlL~U ~1V\ltltl~::1I1ruf11,)L~uLLa::ufll;1i'tI lU~\lV1~1nt7u1EJ~ .~ ~

UUVin'VI1l1ma'!Jtl1::~1~1e!U'luuant U~::UtJf'ltlll~1 L(Jltl1 LvJtlL~Vnf'ht -«~1EJ~\I'VIlI~'!Jtl\le!U1EJ~uuVint U~ ~
~::tJUf'ltlll~1L~eJft'Ufl1~lJ11.itl~fl1~ LL,)\I~1f'11~11.ob'~1EJ1.~t.i'U1EJVI~1Ui'UL~U"~'VI~tlU~'lLf'I~~~LLa::~11~~
l.uL,,~~~uL~ul~t.i'u1EJ~

~\I~~1~'VI1\1~tl\ltl~~n1~'VI'itl~\I~-S1~'VI1\1~\li11ij~OtJ ~'l1~"ClU1.tlfOh~tl\l 1Jtl~';i1~~'j1~(.1tlUf111t.u~Vl5
~1a\l~thv ,r~~~1~f'I~\I~tl1tl1.~f'i1LLU::~1'1i1'l::(~Ui'tlmn"'UU1u

n,)::U1'Um,)fl,)1~'VI1\1~eJ'I\J~lliim1'V1~eJm,)fl,)1~'VI1\1j\la1ij~otJ ~~tlel~'tICltl ,rn1VlEJ1¥11,,~1f11~LL'ViVl6

'VI~tl,rmVIf'lilf'l f11~L1wVl6 ~tl'l~'l1~<ij'IJ"~~ vi1'V1t!1~~'l1~"tltl L1a::u'lJVint tlf'i1~tl'l1Jtl\J1~1~Vl1\1~

b. LLV4'V16~'n~1il~ovLLa::~\lm';ii'n1,;1Wma1't11~V4~~1~(.1tltlfh~\lm~i'n1,;1LLa:~tJil,m~1111~

f'I~tl01U 1v1'LLna\l~tl\l"'\lLn~Cl1f11~vi1~~flf11~ vi1LLeJaa~m i'tlLl1ut.i'U1V1.U(a\l¥l'IJ6Admit) e!U1V~::UU~ ~ ~
a\l~Cl (a\l~'lJ6 Refer) a\l~U1V~~1~~1\1LLeJ'lJnt~f'i1L1'lJ::U1 ~~L~~EJlIth::~a.:l~~1~ L1a::a.:l~~1~Vl1\1

~tl\ltln~01~'VI~Cla\l\J1'j1~i'\I~1i1~OV~1lJf'i1~\lLLV4Vl6

<c. ~~~111eJam'l~~1~Vl1\1i'\I~'VI~Clt.JanTl~~1~'VI1\1~tl\ltln~m';i'VI~tltl~::~ ~U'1~1nf11';i~~1~

l.Uf'I~\I~LL~1

o~::\J'l'Un1-a\J~n1'~~~1~~m;'l~\hvutln (i'tnJ~::nUL1a1~tlf'ltlV 'WLnU oo u1Vi) ~~tlel~'tItltl n~lInlJ

~\}W'UeJnvi1'V1t!1~tI~m~~~J~i'm~nl~f'I vi1li~nm~ 1~f'i1mm~J1L1'IJ::U1a-3~~,)~YI1~"'8~tJiltl~m~ ,,~

m1~~L¥l1,;L~lJL~hJLr:tl'tbv1il~OVhf'la~~tl"mUU~U~L~V1'n'l!n11 i'tlLtJu~thvlu ~UEJ1n"'tlU1U,r~

~~1~~~~111eJaf11~i'n1,;1t~vijm::u1'IJf11~tJil,m~1U vl\l;1

~. tJ~::djUtl101~ "1111::~U1VntlUV4t1LLwVl6'V11niifl1')::~mo'IJ'VI~tlL~'I~bu ~u U1a'l'VI,j'lEJ\l1'IJ



'UtJu~n~n1;1~11'Uh~Vimtl1a ViV1'na";tl.:)~miL\1~ ~mouu.~\lL41"'~1vl 1J1'i1~~tl'U~'V15tJ~lm~'V15~1t 'U

L~EJ:UVI~€l~1t'UL~EJ:U"itJ~'V15(mruLtJn~l'~'Wmu) LLa::LL~.:j~'UeJ~'U~thfJtu 'tJtJL~EJ':)LLa::\1tJ~tJ1EJ~~::'UtJ'U
" " "

~n 'tJma'tJtI"i~~1(;j'1~tJ1EJtu(AN) 1J1,)1~~tJ'Ufl11:UY4~tJ:u'tJtJ.:).utJlJaLLa::~~'U'U~m~U~.:J~'UeJLfl~tl'U~1mh
" """

~tJ1EJVi~€l:u'li'€l:ua1t1V1€l~tJ1EJtu mru~tJ1 fJOmO'U:U1n ii.fl11::L~EJ.:J'tJru::Lfl~€llJeJ1EJij'WtJ1tJ1ati1a.:J'W~€l:U
\.t \J \.i \I ~

Monitor Vlm1V mru~\J1mhvrh-rn1;1Ym1'U1aLtl.:)~~~~utJvlf'h-rm;1~\J1a'U'ElflritJ'U-!\JL\l'U~\J1Ut'U. " ""

V.~1'iru1LL~.:jLLY4V1eJL~1'tJtJ,:)1')~'UVI,)1uLLa::V4~1"iru1~'ULiJ'U~tJ1fJtlJLL"1t1'i::~1'Ua.:j~v.fl1cJ\1a.:j- (9)0

cr. ~'ULUlJ~thEl1'U(Admit) ujtJUViVlVIJ1'n~1ij~OElt";n1'ii'n1;1ViEl1'U1aL~tl~~'ULL"T~-':)1')ru11";
"

d'j ~ ., .. ~
<i. 01') Refer UJtJ~'i-3ViEJ1'U1atla1EJVl1-3lJ1tJU,)'Un1'iRefer U~~,)()ViEl1U1aLIJ1')v:u~t1mru

d .,.
Lfl"iv\l:Uv

sn. O1'ia.:J~tJ~tJ1EJ(Refer) u1tJ~~'U'U~01'il~~'Um"iIJ1'i1~~n1;1Li1tJ.:J~'ULL~1ij ~'V1601'i~m~1~~lJ

\1~mrhlfli'na.fl1Vi'tJtJ,:)L"i.:JY4EJ1'U1aLLY4V1VVf~1'iru1a~~tJ1'i~Ym1U1a~'ULLY4V1VLta'Ut ua.:J~1~tJ1EJ(,)tJ:uaO1"i
" "

L~'U'lhv m')~n1;1ViEl1U1aLt1tJ\I~u)a.:J.utJ:ua~tbElt~~'UeJ~ua':)~tJ~tJ1Elth~a1'U~1u" ,,'V 'V

d " Q.I" tV " """ 0 Q,A ~L\lVi1~Vl1':)VI~tJ~.:JLnlJ1tJ1n1~",a-3n1~~n1;1VW1U1aViV1U1a~u"tJtl:uaLL~~'tJtJ:uanUY4fJ1'U1a'h~~1fla'Un'V1
" "

a\l~€l ti1a.:J~~'U'U~m'iY4~tJ:ULtJn~1'~,)tJ:ua~~uu~n1~mrua.:J~€l";tJ':)~':)LnlJ1mn1'iultJ~tbamn1~'V1La1
\.t " \I \I ,

Y4en'U1atl'i::~1~tJ~"'~LnlJ1tJ1m'i~:: u4.:J,)tllJat~LLVi'V1a~IJ1,)1~~fl1;1~'UVl,)1uLLa::t1')~Ulu~thfJiinfl~~ntl'U
"" "

nauu1u "'~tJtJ1~thaii mm~'W~;1'U\1~tJ~~t1n~u~~LLViVl6~~n1;1LV:Cltl~~LijUtJ1n1'iUa~11':)LL~Um'i

(9). na'Uul'tJ Vla.:)m~IJ1~1~i'm~J1L~~~~ULLY4'V1eJtJ~'l!11J11~mr'UU1U1~Y4a1u1aLLlJ::thm'itlll~~1

tmUi-3a1 Lil~ttjmLU'\J~u'U::"hm~tia1 tl1n1~i1':)LflV':),j'tJfl1~t1nmiujCli''Uth~Vl1'\JV1

I!>. ft.:J~tJfl~ijn~'U'i1:U~':)";tJ':)~':)LnlJ1tl1m'i",a':)n1~1J1'i1~i'n~i1U'ViVleJlij~,rfJ11m~Y4'UuY4'V1eJ

n~Z'U1lJn1~~1V1\.ha(na'UUl'U a.:Ji'I~iln~lJm'ia.:J~mj'tba (Refer), m'i~'ULij-u~tballJ (Admit) L~€lm'i
" "

~n~nllJh':)Yw1'U1a L~a~11J1(Dead) LLa::'W~lJi'I'iev~um'i~n~i1) ~~'U~~ttjtl'ULLY4YleJY4fJ1U1aLLfJmtJu
" "

~Yl5 .J1~~ ~1m~lJav),~'~'mrlJ1''Hm~1J1u;~.:Jt~tht'Uct.:Jmlt1,j1~::L~lJ~~tJ'3LfhJL~'Ufie)'tJ~1ml\JlJ1'H)~'UEJ1~m.J

umfb L.fl«'tJm~!1lfJ1 m1~aeJ'U~1fJnTla11J11:uf'i1d'.:JLLY4YleJLLa::L~fJn~thm~eJi'UfJ1 Lil~'tJmt ";f'i1U 'U~U1
"

m'it-ffen ~a,)1.:JL?lfJ.:J~1nm~tifJ1LL~a::'i1am~LLa~~1fJfJ1t~~tba
"
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(วิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ e-bidding) 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคของ สามารถปฏิบัติด าเนินการจัดซื้อ

 
1.2 เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 

2. ความหมายและนิยาม  
การจัดซื้อจัดจ้าง  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  

แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 
พัสด ุ หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
สินค้า  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอ่ืนใด  รวมทั้ง งาน

บริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
 
งานบริการ  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างท าของและการรับขน 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง 
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมาย
แพ่ง และพาณิชย์   

 
งานก่อสร้าง  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้าง   

อ่ืนใด  และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  รื้อถอน  หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่อ
อาคาร  สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่
มูลค่า ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

 
อาคาร  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ท า

การ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน  รวมทั้ง
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  รั้ว  ท่อระบายน้ า  
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หอถังน้ า  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  
เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์  หรือเครื่องเรือน 

 
สาธารณูปโภค  หมายความว่า  งานอันเกี่ยวกับการประปา  การไฟฟ้า  การสื่อสาร  การ

โทรคมนาคม  การระบายน้ า  การขนส่งทางท่อ  ทางน้ า  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งด าเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพ้ืนดิน 

 
งานจ้างท่ีปรึกษา หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้

ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

 
ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น

เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด  
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า  
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด  
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น  ๆ ในกรณี

ที่มีราคาตาม  (1)  ให้ใช้ราคาตาม  (1)  ก่อน  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม  (1)  แต่มีราคาตาม  (2)  หรือ  (3)  
ให้ใช้ราคาตาม  (2)  หรือ  (3)  ก่อน  โดยจะใช้ราคาใดตาม  (2)  หรือ  (3)  ให้ค านึงถึงประโยชน์ ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (1)  (2)  และ  (3)  ให้ใช้ราคาตาม  (4)  (5)  หรือ  
(6)  โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4)  (5)  หรือ  (6)  ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

 
เงินงบประมาณ  หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตาม
กฎหมาย และเงิน ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีตกเป็นรายได้ของราชการ ส่วน
ท้องถิน่ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ รวมถึง
เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
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หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นที่
ก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
 

3. แนวความคิด 
 ในการเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง คู่มือ
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) ผู้เสนอ
แนวคิดได้ใช้แนวความคิด ดังนี้ 
 3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 3.2 กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 3.3 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8 
 3.4 หลักการเขียน Terms of Reference (TOR) และการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

หมวด 6 วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างกระท าได้โดยวิธี 
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 

3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง           
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3.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวง ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 9 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP ) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็น
เอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ก าหนดในระเบียบนี้  

ข้อ 10 ให้กรมบัญชีกลางจัดท าแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ จัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการด าเนินการ  
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ข้อ 11 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ   

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง  
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ  
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง  
(๔) รายการอื่นตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามวรรคหนึ่งแล้ว 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณทีี่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง  

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้  

ข้อ 12 หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามข้อ 11 แล้ว ให้
หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด 2 
หมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี เพ่ือให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ ทาง
การเงินแล้ว 

ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผล ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ต่อไป  
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
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 ข้อ 14 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น    
 ข้อ 15 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ 14 ให้ เจ้าหน้าที่ 
ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล     
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)  

(4) เอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการที่
ก าหนดในระเบียบนี้    
การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา  

ข้อ 16 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การ
บันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้ างพร้อมทั้งเอกสาร 
หลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้  

(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 2  หมวด 3 ส่วนที่ 2  และหมวด 4 
ส่วนที่ 2 แล้วแต่กรณี  

 
(2) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  
(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง    
(4) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
(5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(6) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
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(7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)  
(8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้ น  

ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ 
สามารถใช้เอกสารที่จัดท าในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก 
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได้ 
การซื้อหรือจ้าง  

ข้อ 17 การด าเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง  

ข้อ 18 ในกรณีที่มีการซ้ือหรือจ้างเพ่ือจัดท าพัสดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุม
รับผิดชอบในการจัดท าเองนั้นและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว 

ข้อ 19 หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ให้ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการซื้อหรือจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประเภทหรือ
ชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการท าสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และรายละเอียดการด าเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ 20 การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วิธีการซื้อ หรือจ้าง
หรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระท ามิได้ กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณา
ถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นส าคัญ กระบวนการซื้อหรือจ้าง 

การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง 

ข้อ 21  ในการซื้ อหรือจ้างที่มิ ใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หั วหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ งตั้ ง 
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 

เพ่ือให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็น 
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แล้ว ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้าง ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณี
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ การจด
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่
จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุใน
คู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น 

ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้
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เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้าง ตามความใน
หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้  

องค์ประกอบระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม    
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง   
 ข้อ 22 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 23 และข้อ 79 
วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความ
เห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้  
 (1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง  
 (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี  
 (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง    
 (4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน ที่
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น  
 (5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ  
 (6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น  
 (7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    
 (8) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ หรือจ้าง 
การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน  
 การซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้ ตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) 
(ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออก ตามความในมาตรา 96 
วรรคสอง ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานนั้นจะท า
รายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการทีเ่ห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 

ข้อ 23 ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้  

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ  
(2) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อท่ีและท้องที่ท่ีต้องการ  
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น  
(4) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย 

 (5) วงเงินที่จะซื้อโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่า
จะซื้อในครั้งนั้น  

(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น  
(7) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ  
ข้อ 24 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 22 หรือข้อ 23 

แล้ว ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้  
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คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  
 ข้อ 25  ในการด าเนินการซื้ อหรือจ้ างแต่ละครั้ ง  ให้หั วหน้ าหน่วยงานของรัฐแต่ งตั้ ง 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา 
ของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณ ีคือ  
 (1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
 (3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
 (4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 (5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 
ขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น  
 ข้อ 26 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ 25 แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ    
 ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็
ได ้แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ  

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ 
หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย  

ข้อ 27 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่ งในการลงมติโดย
ประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน  

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง 
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์  

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ในการซื้อหรือ
จ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ และกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ 
หรือจ้างครั้งนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการใน
คณะกรรมการ ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามที่
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เห็นสมควรต่อไป 
วิธีการซื้อหรือจ้าง 

ข้อ 28 การซื้อหรือจ้าง กระท าได ้3 วิธี ดังนี้  
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
(2) วิธีคัดเลือก 
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ข้อ 29 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(3) วิธีสอบราคา  
ข้อ 30 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คือ การซื้อหรือจ้างท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งสามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500 ,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท   

(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
5,000,000 บาท    

ข้อ 31 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ 32 วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500 ,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัด ในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ 22 ด้วย  

 
ข้อ 33 รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ 30 ข้อ 31 หรือข้อ 

32 แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ 42 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจ อนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
และให้ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา ทุก
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รายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข้อ 43 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศ
เชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความ หรือ
รายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ใน แบบ
และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า จะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว ไปให้
ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน  
 การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่งให้ก าหนด
เป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง โดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท า
การเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
 ข้อ 44 การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องก าหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่
เสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน า
ตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ ที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด 
 กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่ก าหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
ประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็น อุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้า ระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารนั้นพร้อมสรุป จ านวน
เอกสารดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อ ของผู้ยื่นข้อเสนอ 
พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารนั้นด้วย  
 การก าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือ
น าเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การด าเนินการ ตามวรรค
หนึ่งที่ไม่อาจด าเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จ านวน
วันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข ในเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน    

ข้อ 45 เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 21 ได้จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 พร้อม
น าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า หน่วยงานของ
รัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพ่ือให้การก าหนดขอบเขต ของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็น
ธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุที่จะ
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ซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จาก
ผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือไม่ก็ได้  

(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ น าร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟัง ความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ  

รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ใน 
ระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ 
รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย  

ข้อ 46 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ 45 ให้หัวหน้า เจ้าหน้าที่
ด าเนินการน าร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ไปยัง
หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรงโดยเปิดเผยตัว  

ข้อ 47 กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท า ร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 21 พิจารณาว่า 
สมควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้  
 (1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้ วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่าง
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มี
ความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
 (2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุก
ราย ทราบเป็นหนังสือ    
 ข้อ 48 ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการตามข้อ 45 หรือข้อ 46 และข้อ 47 แล้วแต่กรณี 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  
 ข้อ 49 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ งเอกสารที่ เกี่ยวกับ 
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร ประกวด
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ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
 ในกรณีที่มีการขาย ให้ก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ 
จัดท าเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐได้ ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เพ่ือ
ด าเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างส ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างท่ีปรึกษา  
 ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับ
เอกสาร ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก    
 ข้อ 50 ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ข้อ 51 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 48 
ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  
 (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้
ก าหนดไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  
 (2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้
ก าหนดไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ  
 (3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้
ก าหนดไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ  
 (4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 20 
วันท าการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง 
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย  

ข้อ 52 ในกรณีที่ โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจ าเป็นจะต้องมีการสอบถาม 
รายละเอียดเพ่ือให้ เกิดความชัดเจน ให้อยู่ ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดให้ 
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยให้ก าหนดระยะเวลา ตามความ
เหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ  

ข้อ 53 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงาน ของ
รัฐได้ก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น 
สาระส าคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการด าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป    

ข้อ 54 เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ เข้าสู่ระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถเสนอราคา ได้เพียงครั้งเดียว  
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ก าหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเสนอ
ราคา  เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนก าหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหา
ข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ด าเนินการ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย  

ข้อ 55 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ 54 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้ 

(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคา และ
เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น   

ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยี ของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา ในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออ่ืน
แยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า จะด าเนินการตาม
ข้อ 83 (3) แล้วเสร็จ 

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุ
ตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสาร ที่ก าหนดให้จัดส่ง
ภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ 44 แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่น
เอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ ที่มี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศ และ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ รายใด
ก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหาก คณะกรรมการเห็น
ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจากการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น  

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ ก าหนด
ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความ แตกต่างนั้นไม่
มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  

(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) และพิจารณา 
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัด 
เรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่
คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงราย
ถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี  
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(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ 
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย   
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน   
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พร้อม

เหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
ข้อ 56 ในกรณีท่ีปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้อง

ตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล สมควรที่จะ
ด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ ด าเนินการตามข้อ 
57 หรือขอ้ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิกการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) 
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี เฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ 22 

ข้อ 57 ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ 
เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ าสุด 
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในล าดับแรกเปน็ผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น    

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 22 
ให้คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบ
เสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด
ราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว เป็น
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น  

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือ
จ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา 
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา 
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ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคา ไม่
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลด
รายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องาน หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคา 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ 
หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 
(1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้าง
ใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22  

ข้อ 58 ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ 
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ หรือ
จ้างตามข้อ 22 ให้คณะกรรมการด าเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือ
จ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคา 
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ ไม่
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ หรือ
จ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น  

หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง ในครั้งนั้น
และด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือก
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22  

ข้อ 59 ให้น าความในข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม  

ข้อ 60 การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ด าเนินการดังนี้  
(1) ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี ตามข้อ 21 (2) การจัดท าเอกสารซื้อหรือ
จ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่จะพิจารณาว่าจะจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 

(3) ให้น าความในข้อ 44 ถึงข้อ 59 มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ โดยอนุโลม เว้น
แต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ 
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3.3 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8 (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันแล
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2554) 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง  

ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจั ด จ้าง
โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดท ารายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลางตามมาตรา 103/7 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัด จ้างขอ ง
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงิน รายได้ หรือ
เงินอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้ 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การ 
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมี ดังนี้  

ภาพที่ 1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
1 ชื่อโครงการ...……………………………………………………………………………………………………………….…….. 

     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ............................................................................................... ................ 
  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร................................................................................................บาท 
  3. ลักษณะงาน 
     โดยสังเขป………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่..........................................เป็นเงิน............ ......................................บาท 
  5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
      5.1  ........................................................................................................................ ......................... 
      5.2  ............................................................................................................................................... .. 
      5.3  ..................................................................................................................... ............................ 
  6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      6.1 ......................................................................................................................... .......................... 
      6.2 ...................................................................................................................................................  
      6.3 .................................................................................................................... ............................... 
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ที่มา : แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลางและการค านวณ 
ราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8  

วิธีปฏิบัติ 
 1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือที่
หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น 
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ 
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง  กองจัดหากลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ 
และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 3. ลักษณะงานโดยสังเขป ให้ระบุลักษณะงานก่อสร้างให้ทราบว่าหน่วยงานรัฐจะด าเนินการ 
(จ้าง) งานก่อสร้างประเภทใด  
 ตัวอย่าง งานก่อสร้างอาคาร ให้มีบรรยายลักษณะของงานตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน BOQ  
(Bill of Quantities) เช่น งานก่อสร้างอาคาร 20 ชั้น ระบบฐานราก ... ระบบโครงสร้าง ... ระบบพ้ืน 
อาคาร ... ระบบไฟฟ้า ... ระบบฝ้าเพดาน ... ระบบเฟอร์นิเจอร์ ... และมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม ... ตารางเมตร  
 4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ให้ระบุวันที่ผู้มีอ านาจตามระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ได้อนุมัติราคาจ านวนเงินสูงสุดซึ่งจะใช้ในงาน
ก่อสร้างที่ได้มาจากการค านวณของเจ้าหน้าที่ตามแบบรูปรายการต่างๆ ในทางช่างที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น
ทั้งหมดตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ เป็นเงิน ............. บาท 
ให้ใส่จ านวนเงินที่เป็นราคากลาง  
 5. บัญชีประมาณการราคากลาง ให้ระบุรายละเอียดของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับ
ชนิด จ านวน ปริมาณ รายการของพัสดุ วัสดุต่างๆ ค่าแรงงาน ฯลฯ ที่ต้องน ามาใช้ในการค านวณท่ีเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการค านวณ  ตาม
หลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ท าการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงาน
ก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้  
  5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 
ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)  
  5.2 แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน  
  5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมิน
ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
     5.4 แบบประมาณการราคากลางอ่ืนๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีแบบประมาณ
การราคากลางที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ้นและให้น ามาใช้ในการประมาณการราคากลางส าหรับงาน  
ก่อสร้างประเภทนั้น ๆ  
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 6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง หรือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ก าหนดไว้ในสรุปผลการประมาณราคา  
ค่าก่อสร้างซึ่งได้ลงชื่อไว้ใน (แบบ ปร.5 และปร.6) หรือแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ชลประทาน หรือ
แบบประเมินราคางานกอ่สร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หรือแบบอ่ืน ๆ  
 หมายเหตุ :  
  1. นอกจากปฏิบัติตามรูปแบบแนวทางข้างต้น การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงาน 
ก่อสร้างของทางราชการเพ่ิมเติมด้วย 
  2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงิน  
ตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 
 

ภาพที่ 2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง) 
            ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
    1. ชื่อโครงการ.............................................................................................. .................................... 
       /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ.......................................................................................................... 
    2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร……..........................................................................................บาท 
    3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคา
อ้างอิง).................................................................................................. 
        เป็นเงิน..............................................บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)....................................................บาท 
    4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    4.1........................................................................................................................................................... 
    4.2........................................................................................................................................................... 
    4.3................................................................................................................................................. .......... 
    5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
 
วิธีปฏิบัติ 
 1. ชื่อโครงการ ให้ระบุโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ  หรือที่ 
หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอัน
เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรม หรือรายการด้วย 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง ส านักบริหารงานคลังส านักงาน ป.ป.ช. 
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 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือ 
มีเพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอ านาจตามระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับ 
ที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่ใช้ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ๆ  
 เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
 ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...(บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี) 
        กรณีจัดซื้อหลายการ ให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ 
        กรณีจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ 
   1. หากมีรายละเอียดของงานตามขอบเขตด าเนินงาน ( TOR :Terms of Reference ) 
ให้แนบ ขอบเขตด าเนินงาน (TOR :Terms Reference) ในประกาศนี้ด้วย และหากขอบเขตด าเนินงาน 
(TOR :Terms of Reference) มีราคาต่อหน่วยหรือในแต่ละรายการแล้ว ก็ให้แนบ TOR โดยมิต้องกรอก
ราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
   2. รายละเอียดหลักเกณฑ์ราคากลาง ปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ 
กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556 (ภาคผนวก 1) 
   3. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงิน
ตามแบบนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
   4. กรณีการจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง ให้ระบุราคาในแต่ละรายการตามขอบเขตการ
ด าเนินงาน ( TOR:Term of Reference) เช่น การจ้างให้จัดท ากิจกรรมหรือจัดงาน ( Event)อาจระบุ
ราคาในแต่ละรายการตามขอบเขตการด าเนินงาน ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

(1) งานเวที แสง สี เสียง และการแสดง 
(2) งานสถานที่ พร้อมการตกแต่งสถานที่ 
(3) งานออกแบบ ติดตั้งบูท บอร์ด นิทรรศการ 
(4) งานประชาสัมพันธ์ 
(5) งานอภิปราย เสวนา 
(6) งานบันทึกภาพ และเสียง 
(7) ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

     ทั้งนี้ จะมีรายการค่าใช้จ่ายใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดการงานหรือจัดกิจกรรมหรือ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่ก าหนดไว้ก าหนดไว้ในขอบเขตการด าเนินงาน (TOR : Terms of Reference) 
   5. กรณีการจัดจ้างซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างบริการ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
ควรแยกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการด้วย เช่น ค่าวัสดุ ค่าสายไฟ ค่า...เป็นต้น 
 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาวิธีก าหนดราคาหรือวิธี
ค านวณราคา ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ซึ่งโดยปกติในการ
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จัดซื้อต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจะมีมติ
ก าหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนั้น ในการจัดซื้ อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างนี้ให้
หน่วยงานของรัฐระบุแหล่งที่มาของการก าหนดราคา หรือค านวณราคาดังนี้ 
   (1) กรณีก าหนดราคาหรือค านวณราคาโดยใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานที่มีคณะบุคคล
องค์กร หรือหน่วยงานก าหนดไว้ ก็ให้ระบุว่า ใช้ราคามาตรฐานตามที่……………..( ชื่อคณะบุคคล 
หน่วยงานที่เป็นผู้ก าหนดราคามาตรฐาน) 
   ตัวอย่าง 
    ตามราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด 
    ตามราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
    ตามราคามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขจัดท าขึ้นและเผยแพร่ทางเอกสาร
หรือเว็บไซด์ของศูนยข์้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
    ตามราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดเป็นต้น 
   (2) กรณีก าหนดราคาหรือค านวณราคาโดยใช้ราคาที่เคยซื้อ เคยจ้างครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ระบุ ให้ระบุว่า ใช้ราคาที่ เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ 
ปีงบประมาณ ตามสัญญา เลขท่ี...ลงวันที่...เดือน.............พ.ศ. .... 
   (3) กรณีใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ให้
ระบุชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซต์ ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา 
   กรณีซื้อที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ถ้าใช้ราคาประเมินของทางราชการหรือหน่วยงานเป็น
ราคาอ้างอิง ก็ให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้ท าการประเมิน เช่น อ้างอิงตามราคาประเมินของ.........(ชื่อ
หน่วยงาน) 
   ถ้าใช้ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อเป้นราคาอ้างอิง ก็ให้
ระบุสัญญาซื้อขายหรือเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่อาคาร ของสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลัง เช่น 
อ้างอิงจากราคาซื้อขายของ........................................(ข้อมูลสัญญาเลขที่ โฉนดที่ดิน เลขท่ีอาคาร) เป็นต้น 
(จะอ้างอิงราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณจ านวนกี่รายให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับ 
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานนั้น ๆ ) 
   หมายเหตุ 
   (1) กรณีการเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเปิดเผยข้อมูล 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ตามตารางนี้ด้วย 
   (2) รายละเอียดการก าหนดราคากลางครุภัณฑ์  ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ฮาร์ดแวร์
ซอฟแวร์ การพัฒนาซอฟแวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ปรากฏตามหนังสือ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร.0505/ว 129 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 (ภาคผนวก 3) 
   (3) การระบุแหล่งที่มาตาม ก-จ หากมีการจัดซื้อหลายรายการ ให้ระบุแหล่งที่มาทุกรายการ 
   (4) กรณีใช้ราคาตลาดเป็นราคาตลาดเป็นราคาอ้างอิง ซึ่งให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน/  
เว็บไซต์ที่สืบราคานั้น จะท าการสืบราคากี่ราย และจะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างอิง เช่นราคาต่ าสุด หรือ
ราคาเฉลี่ย เป็นต้น ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
   (5) วิธีก าหนดหรือค านวณราคาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐแต่ 



21 
 

ละแห่งจะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการค านวณราคาอย่างไร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ แนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานรัฐนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ให้แสดงแหล่งที่มาของราคากลางตามลักษณะตัวอย่างข้างต้น 
 5. เจ้าหน้าที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ก าหนด
ขอบเขตด าเนินการ (TOR : Terms of Reference) และรายละเอียดของภารกิจที่หน่วยงานของรัฐมี
ความประสงค์ที่จะด าเนินการ ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดที่ต้องการให้สัญญาด าเนินการ รวมทั้งขอบเขต
ความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ของคู่สัญญาที่จะต้องด าเนินการตามหน้าที่ และเป็นเอกสารที่มี่ความส าคัญต่อ
คุณภาพของผลของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญารวมถึงก าหนด
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของการก าหนดค่าใช้จ่าย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ด าเนินการสืบหา
หรือก าหนดราคา หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและได้จัดท ารายงานขอ
จัดซื้อขอจ้างเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบฯ ประกาศหรือกฎของหน่วยงานของรัฐ โดยอาจเป็น
เจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี  
 
 3.4 หลักการเขียน TOR และการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 1. TOR คือ ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) เป็นข้อก าหนดเงื่อนไขการ
ประกวดราคา เป็นเอกสารแสดงข้อมูล รายการ รายละเอียด ที่ประกาศ หรือแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทราบ
ถึงความต้องการและเงื่อนไขของผู้ซื้อ 
 2. เหตุผลในการจัดท า TOR  
 เพ่ือให้สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตามความต้องการ เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันเสนอราคา
ประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน บังเกิดความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความ
รับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
 3. องค์ประกอบของการก าหนด TOR ประกอบด้วย  
  - ความเป็นมา 
  - วัตถุประสงค์ 
 แสดงถึงข้อมูลสถานการณ์ และ วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน และ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไป 
  - คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  - รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
  การก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน และรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรืองานจ้าง ตลอดจน การวินิจฉัยตีความคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือ ผู้เสนอ
งาน แต่ละรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
 เป็นอ านาจของหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ สามารถใช้ดุลยพินิจก าหนดและวินิจฉัยได้ตามความ
ต้องการของหน่วยงาน แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 
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  - ระยะเวลาด าเนินการ 
  - ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
  - วงเงินในการจัดหา 
 
4. บทวิเคราะห์  
 พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  นั้น มีหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างใหม่ หน่วยงานที่จะ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้อง จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี คัดเลือกคุณภาพโดยไม่จ าเป็นต้องใช้
ราคาต่ าสุด ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รวมซื้อรวมจ้างหลายหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มี
เกณฑ์ประเมินผลงาน ผู้ไม่ผ่านจะถูกระงับการท าสัญญากับหน่วยงานรัฐชั่วคราว ก าหนดบทลงโทษ
ผู้เกี่ยวข้อง  และตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจสอบได ้

เป็นหน่วยงานที่ต้องด าเนินการปฏิบัติการในจัดซื้อจัดจ้างภายใต้
พระราชบัญญัติฯ นี้ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนแต่ละปีทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส าหรับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีวงเงินงบประมาณที่มากและต้องด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปตามวิธีพระราชบัญญัติฯ ก าหนด เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการด าเนินการด้านการพัสดุ ทั้งของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขาดความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนของระเบียบฯ  กฎหมายฯ รวมถึงหนังสือแจ้งเวียนหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังที่แจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติ ด้านผู้ปฏิบัติในด้านการพัสดุ
ขาดความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัสดุ จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จึงสมควรจะต้องมีการจัดท าคู่มือการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทางประกอบในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องแนวทางเดียวกัน จะท าให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการเกี่ยวกับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะฯ คณะกรรมการประกวดราคาในการซื้อการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติ หากไม่มีความรู้ในขั้นตอนการด าเนินการจะไม่ทราบถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการว่าต้องมีส่วนประกอบดังนี้ 
  การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่มี เนื้อหาส่วนประกอบตามแบบของระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก าหนด และอนุมัติเผยแพร่บนระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และของ

หากไม่มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและเผยแพร่แล้ว จะไม่สามารถท า
การประกาศประกวดฯราคาได้ 
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  การจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ซึ่งต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบในการจัดท า ซึ่งต้องท าให้เป็นไปตามหลักการ
ของ พระราชบัญญัติฯ คือมีความคุ้มค่า โปร่งใส ประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
 การจัดท าราคากลางและการค านวณราคากลาง ตามข้อก าหนดของกรมบัญชีกลางและ ป.ป.ช. 
เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการที่จัดท าและก าหนดราคากลางต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
ตามข้อก าหนดจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
 จากเงื่อนไข และข้อก าหนดต่างๆ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หากไม่มีความรู้ความเข้าใจ จะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง เกิดความล่าช้าและ
เสียเวลาในการได้รับสินค้าและบริการ จึงต้องมีการจัดท าคู่มือการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
  
5. ข้อเสนอ 
 การจัดท าคู่มือการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) มีเนื้อหา
และส่วนประองค์ประกอบของการด าเนินการตามตารางและผังไว้ดังนี้ 
ตาราง 3 แสดงรายละเอียดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
bidding : e-bidding) 

 

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

2560 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ 

ผู้ทีมี่หน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ 

ข้อ 9 ให้หน่วยของรัฐด าเนินการในระบบ Electronic Government 
Procurement : e-GP 
ใช้เอกสารจากระบบ Electronic Government Procurement : 
e-GP 
 

เว็บไซด์
กรมบัญชีกลาง          
( e-GP) 

ข้อ 11 ท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง – หัวหนา้หน่วยงานอนุมัติแผน  
หัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุ – ประกาศเผยแพร่ใน Electronic 
Government Procurement : e-GP เว็บไซด์หน่วยงาน ปิด
ประกาศท่ีบอร์ดหน่วยงาน 
 
 

เว็บไซด์
กรมบัญชีกลาง 
( e-GP) 
- เว็บไซด์
หน่วยงาน 

- ปิดประกาศที่
บอร์ด  
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ข้อ 12  รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน  เจ้าหน้าที ่        
ทีเ่กี่ยวข้อง 

ข้อ 21 

 

 

 

การซื้อการจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้ง
ก าหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย    

เจ้าหน้าที ่        
ทีเ่กี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ 

 

ข้อ 22 

 

 

 

 

 

รายงานขอซื้อข้อจ้าง มีองค์ประกอบ 8 ข้อ 
(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง  
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการ งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี  
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง    
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มี
วงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น  
(5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ  
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น  
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    
(8) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นในการซื้อ หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน 
และหนังสือเชิญชวน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ข้อ 25 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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ข้อ 28 

 

 

วิธีการซื้อหรือจ้าง 
การซื้อหรือจ้าง กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้  
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
(2) วิธีคัดเลือก 
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ข้อ 29 

 

 

 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(3) วิธีสอบราคา 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ข้อ 31 

 

 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเปน็สินค้าหรืองาน
บริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุไว้ใน
ระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด   

 

ข้อ 42  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานฯ ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
และผู้มีอ านาจ อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานฯ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานฯ นั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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ข้อ 43 

 

ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศเชิญชวน  
  - การก าหนดวัน เวลา การเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและ
ประกาศเชิญชวน 
  - ก าหนดวันในการเสนอราคาจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศฯ ต้องก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการเท่านั้น และเวลาให้ถือ
ตามเวลาของระบบ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

ข้อ 44 

 

 

 

 

 

 

การซื้อหรือจ้างที่มีความจ าเป็นให้ผู้ยื่นเสนอน าตัวอย่างพัสดุ ที่
เสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ให้
ก าหนดให้ผู้ยื่นฯ น าตัวอย่างมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือ
น าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ ที่หน่วยงานก าหนด    
     กรณีการประกวดราคาฯ ครั้งใดท่ีก าหนดให้ต้องมีเอกสารใน
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ประกอบการยื่นข้อเสนอ หากเห็นว่า
เอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอ
ในการน าเข้าระบบฯ ให้หน่วยงานก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน า
เอกสารนั้นพร้อมสรุป จ านวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อ ของผู้ยื่นข้อเสนอ 
พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) ก ากับในเอกสารนั้นด้วย  
   การก าหนดวันให้น าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง 
หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมา
ส่งให้ ก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวัน
เสนอราคา หากไม่อาจด าเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงาน
พิจารณาก าหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จ านวนวันต้องไม่เกิน 5 วัน
ท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข ใน
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน    

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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ข้อ 45   คณะกรรมการฯ ตามข้อ 21 ได้จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 พร้อมน าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานฯ 
เห็นว่าเพ่ือให้การก าหนดขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ
เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานฯ และไม่มีการก าหนดเงื่อนไข
ที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อน
ก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
 (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่
เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานฯที่จะ
ให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือไม่ก็
ได้  
 (2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้
หน่วยงานฯ น าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ  

คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

ข้อ 46   ในกรณีทีห่น่วยงานฯน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างฯ 
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการให้เผยแพร่ใน
ระบบ e-GP และเว็บไซด์ของหน่วยงานฯ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วันท าการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ไปยัง
หน่วยงานฯ ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ข้อ 47 
 
 
 
 

กรณีมีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ 
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่า สมควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
หรือไม่ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้  
 (1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศ

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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ต่อ 
ข้อ 47 

และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างฯ  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน
พร้อมความเห็นและร่างประกาศและ ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างฯ ที่
ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างฯ ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบฯ e-GP  และของหน่วยงานฯ 
อีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
 (2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างฯ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน
พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานฯ  เพื่อขอความเห็นชอบ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความ
คิดเห็นทุกราย ทราบเป็นหนังสือ    

ข้อ 48 ภายหลังจากท่ี ได้ด าเนินการตามข้อ 45 หรือข้อ 46 และข้อ 47 
แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ ใน ระบบ e-GP และของ
หน่วยงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ข้อ 49 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
เอกสารที่เกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระท าไป
พร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอ
สามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวัน
สุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร   
 ในกรณีที่มีการขาย ให้ก าหนดราคาพอสมควรกับ
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานฯ ต้องเสียไปในการ จัดท าเอกสารนั้น  
 ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนั้น และมีการ
ประกวดราคาฯ ใหม ่ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการ
ประกวดราคาฯ ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร ประกวดราคาใหม่ 
โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก    

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ข้อ 50 
 
 

ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 



29 
 

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

2560 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ 

ผู้ทีมี่หน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ 

ข้อ 51 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
ฯ ตามข้อ 48 ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการ
เตรียมการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ต่อ 
ข้อ 51 

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้  
ด าเนินการดังนี้ 

วงเงินการซื้อหรือการจ้าง ระยะเวลาการเผยแพร่ 
ไม่น้อยกวา่(วันท าการ) 

เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 5 
เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 10 
เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 12 
เกิน 50,000,000 บาท 20  

 

ข้อ 52 ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจ าเป็น
จะต้องมีการสอบถาม รายละเอียดเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดให้ ผู้ประกอบการ
ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือ
ช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยให้ก าหนดระยะเวลา 
ตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวในระบบ e - GP และของหน่วยงานฯก่อนถึงก าหนดวัน
เสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

คณะกรรมการฯ
และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

 

 

 

ข้อ 53 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งใด หาก
หน่วยงานฯ ได้ก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสาร
ประกวดราคาฯ หรือขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
ในส่วนที่เป็น สาระส าคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้
หน่วยงานฯ ยกเลิกการด าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้ว

เจ้าหน้าที่พัสดุ 



30 
 

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

2560 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ 

ผู้ทีมี่หน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ 

ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป    
 

ข้อ 54 
 
 
 
 
 
 

เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาฯ ให้
ผู้ประกอบการ เข้าสู่ระบบประกวดราคาฯ และให้เสนอราคา
ภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถเสนอราคา ได้เพียงครั้งเดียว  
    ก าหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลงก าหนดวันเสนอราคา  เว้นแต่เป็นกรณีที่
กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนก าหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจาก
มีปัญหาข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ด าเนินการ เป็นประการใด
แล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ข้อ 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ 54 ให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกรายจากระบบ ประกวดราคาฯ จ านวน 1 ชุด โดยให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น   
ทัง้นี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้อง
ค านึงถึงเทคโนโลยี ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่ง
อาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา ในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไข
ให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  
ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคา
จนกว่า จะด าเนินการตามข้อ 83 (3) แล้วเสร็จ 
  (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐาน
การเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการ
น าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสาร ที่ก าหนดให้
จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ 44 แล้วคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคา
ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือ

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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ต่อ 
ข้อ 55 

เสนอพัสดุ ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานฯ ก าหนดไว้ในประกาศ และเอกสาร
ประกวดราคาฯ ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจ
สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดก็ได้ แต่จะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได้ 
และหาก คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อ
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในครั้งนั้น   
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่
ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐ ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความ แตกต่างนั้นไม่มี
ผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือ
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น  
   (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอท่ี
ถูกต้องตาม (2) และพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ให้จัด เรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่
เกิน 3 ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท า
สัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ในเวลาที่ก าหนดตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่
เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไป
ตามล าดับ แล้วแต่กรณี  
(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ 
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้     
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(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย   
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน   
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้
คะแนน   
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

ข้อ 56 
 

ต่อ 
ข้อ 56 

 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่น
ข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาฯเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานฯ ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนั้น แต่ถ้า
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล สมควรที่จะด าเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาฯ ให้คณะกรรมการ 
ด าเนินการตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในเอกสารประกวดราคาฯ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนั้น
และด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธี เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้าง
ใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ 22 

คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

ข้อ 57 
 
 

ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่
หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา
ต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ าสุด ของ

คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 
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ต่อ 
ข้อ 57 

ผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในล าดับแรก
เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น    
        ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูง
กว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 22 ให้คณะกรรมการด าเนินการ 
ดังนี้  
(1) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือ
จ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้
ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่น 
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาท่ี
เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรอืสูงกว่าแต่ส่วนที่สูง
กว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรอง
ราคาแล้วไม่ยอม ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ
สิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว เป็นราคาที่
เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น  
(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอ
ราคา ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในก าหนด
ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา ให้ถือว่าราย
นั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอ
ราคาครั้งนี้เสนอราคา ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า
แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้า
เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้
ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลด
รายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องาน หากการด าเนินการดังกล่าวท า
ให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่า
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิก
การซื้อ หรือจ้างในครั้งนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
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ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

2560 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ 

ผู้ทีมี่หน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะ
ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุ
อ่ืน ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซื้อ
หรือขอจ้างตามข้อ 22 

ข้อ 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อ 
ข้อ 47 

ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่
หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน หาก
ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรอืจ้างตามข้อ 22 ให้คณะกรรมการด าเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคา
รายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ หากผู้ที่
เสนอราคา รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ ไม่สูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลง
อีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง 
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้ที่เสนอราคารายนั้น หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่
ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิมเติม หรือ
ยกเลิกการซื้อหรือจ้าง ในครั้งนั้นและด าเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้
ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกตามมาตรา 56 
วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 
(2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุอ่ืน  ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอ
จ้างตามข้อ 22 

คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 
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ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

2560 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ 

ผู้ทีมี่หน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ 

ข้อ 59 ให้น าความในข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธี ประกวดราคาฯ โดยอนุโลม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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ภาพที่1 โครงสร้างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                               
 

 

                                                                                                                         
                                                                  
                         ต้องจัดท าแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
                                                                                                                            
                                                                                                     

 

 

 

  

                                                    

                                                                                    
 

 

 

 
 

ขั้นตอน  e - bidding 

- แจ้งท าสัญญา 

- จ าท าสัญญา 

- เผยแพร่สัญญา 

 

พิจารณา พร้อม พิมพ ์และรับรองเอกสาร 

- เจ้าหนา้ที่พัสดุ บันทึกผลพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 

- รับเอกสารพิจารณาและเสนอผลให้หน่วย,ส่วน อนุมัติ                                                                                   

 

คณะกรรมการพิจารณา รับข้อมูล (รหัสผ่านเข้าระบบ) 
ผ่านทาง E - mail 

ยื่นเสนอราคา 

 เห็นชอบตามขอ้ 22                

  - ก าหนดวันประกาศฯ      - แต่งต้ังคณะกรรมพิจารณา 

                                     คณะกรรมการตรวจรับ    

  - วิจารณ์ร่างขอบเขตงาน TOR (ถ้ามี)    

  - วันประกาศเชิญชวน 

  - วันยื่นเสนอราคา 

 

ขั้นตอนบันทึก e - GP 

ประกาศผล – แจ้งผลวิจารณ์ 

บันทึกโครงการแผนงบประมาณและน า
แผนประกาศเผยแพร ่
ด าเนินการจัดหาตามแผน 
- ประกาศ        - ก าหนดวัน 
- วันวิจารณ์     - รับฟังวิจารณ์ 

 วันเสนอราคา 

    - รับข้อมูลและยื่นเสนอราคา 

    - เจ้าหน้าทีพ่ิจารณา 

    - ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการผ่าน
ระบบฯ 

ประกาศผล การเสนอราคาในระบบ 

ส่งข้อมูลให้พัสดุ 

รายงานผล 

คณะกรรมการพิจารณา 

บันทึกการพจิารณาผ่านระบบฯ 

 

ท าสัญญา 

บันทึกสัญญา 

บันทึกเข้าระบบ GFMIS 
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ระเบียบกระทรวงฯ ข้อ 22 

ภาพที่ 2 Flowchart  ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
          ( Electronic bidding : e-bidding )คู่ขนานกับระบบ e – GP 

 

                                                                                                                         กรณีไม่แต่ตั้ง 
                                                             กรณีแต่งต้ัง 
หัวหน้าสว่นราชการ 
หรือผู้รับมอบอ านาจ                1                                                                                
    

บุคคลหรือคณะกรรมการ            
ก าหนดรายละเอียด                   2  
คุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะจัดหา 
 
                                             ไม่เห็นชอบ 
หัวหน้าสว่นราชการ               3      
หรือผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                    เห็นชอบ 
                               4                                                                      

 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 

                                              ไม่เห็นชอบ                                                

หัวหน้าสว่นราชการ                   5                                                                         เห็นชอบไม่ปรับปรุง 

หรือผู้รับมอบหมาย                                                                                       เห็นชอบแต่ไม่ต้องเผยแพร่        

                                                   เห็นชอบปรับปรุง                         เห็นชอบและให้เผยแพร่ 

 หัวหนา้เจ้าหน้าที ่                       6                                                                    มีผู้เสนอแนะ/วจิารณ์/ 
 พัสด ุ                                                                                                                       มีความเห็น 
 
                                                                                                  
                                                                                             ไม่มีผู้เสนอแนะ/วิจารณ์/มีความเห็น 
 
      7 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมต้น จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

พิจารณา 

พิจารณา 

แต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ  
คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา 

จัดท ารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ      
ของพัสดุที่จะจัดหา 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจา้ง , จัดท าร่างประกาศ และ
ร่างเอก าสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์พร้อมขอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงิน 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ 

น าร่างประกาศและรา่งเอกสาร             
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

เผยแพร่ 

จัดท าและเผยแพร่ประกาศและ                         
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์

2 

 

ระเบียบกระทรวงฯ ข้อ 21 
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คณะกรรมการพิจารณาผล         8 
การประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส ์
 

 

หัวหน้าสว่นราชการ                     9                                                               ไม่เห็นชอบ 
หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 
  

                                                                                                                                  เห็นชอบ 

หัวหน้าเจา้หนา้ที่พัสด ุ       10 

 

                                                                                                          ไม่เห็นชอบ 

ผู้มีอ านาจ หรือ                         11                                                                

ผู้รับมอบอ านาจ 

                                                                                           เหน็ชอบ 

 

หัวหน้าเจา้หนา้ที่พัสด ุ                  12 

 

 

                                             13 

 

 

 
 
 
 
 

1 

พิจารณา 

พิจารณา 

ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา     

           และรายงานผลการพจิารณา 

ขอความเห็นชอบผู้มีอ านาจซื้อหรือสั่งจา้ง 

แจ้งผลการพิจารณา     

ประกาศผลการพจิารณา 

จัดท าและบริหารสัญญา 

me 

 

ท า PO 
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ขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ ระบบ e-GP 

1. 
หัวหน้าส่วน

ราชการหรือผู้รับ
มอบอ านาจ 

 

แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา 
กรณีแต่งตั้ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะกรรมการก าหนด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา 
กรณีไม่แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าร่างประกาศและเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ) 

 

2. 
บุคคล หรือ

คณะกรรมการ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่

จะจัดหา 

จัดท ารายละเอียดคุณลักษะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้รับมอบอ านาจ 

 

3.  
หัวหน้าส่วน

ราชการหรือผู้รับ
มอบอ านาจ 

พิจารณา 
กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการต่อไป 
กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนบุคคลหรือคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาทบทวน 

 

4. 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

 

 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง , จัดหาท าร่างประกาศและร่าง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ , ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 
(ราคาอ้างอิง) (กรณีงานซื้อ)เสนอหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้รับ
มอบอ านาจ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 25 

1.ร่าง
เอกสาร 
e-Bidding/
ประกาศข้ึน
เว็บ 

5. 
หัวหน้าส่วน

ราชการหรือผู้รับ
มอบอ านาจ 

พิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 45-47  
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ขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ ระบบ e-GP 

6. 
หัวหน้า 

เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ 
     -  เจ้าหน้าที่พัสดุน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพ่ือให้ 
สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรผ่านเว็บไซด์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัว 
กรณีไม่มีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือความเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุจัดท าและด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์
กรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
กรณีไม่มีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือความเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะจัดหาพิจารณาว่าสมควรด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข
หรือไม่โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอปรับปรุงร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็น เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบอ านาจ เพ่ือขอความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วน
ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วันท าการในกรณีท่ีมีผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หากมี
การปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศและร่างประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งใด  ส่วนราชการจะต้องน าร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
ส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ 
(2) พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ครบปรับปรุงร่างประกาศและร่าง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดท ารายงานพร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับ
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มอบอ านาจเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
จัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
เว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า3วันท าการ 
         ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบอ านาจไม่ให้
ความเห็นชอบ ให้แจ้งความเห็นให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และจัดท ารายงานขอปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้รับมอบอ านาจเพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง เมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ตามแนวระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ45-47 

7.  
หัวหน้า 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  

จัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
เมื่อผู้มีอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและ
เว็บไซต์ของกรมบัญชี  
กลาง และปิดประกาศท่ีหน่วยงานฯ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 51  

 

8. 
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  

ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณา  
ตามตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 55-58  

1.รายชื่อผู้
เสนอราคา
และผลการ
พิจารณา 

9.  
หัวหน้าส่วน

ราชการหรือผู้รับ
มอบอ านาจ  

พิจารณา  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 55-59 
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10.  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

พัสดุ  

ขอความเห็นชอบผู้มีอ านาจสั่งซ้ือสั่งจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 55-59 

 

11.  
ผู้มีอ านาจ  

หรือ  
ผู้รับมอบอ านาจ  

พิจารณา  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 55-59 

 

12.  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

พัสดุ  
 

แจ้งผลการพิจารณา และประกาศผลการพิจารณา  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 55-59 

3.แจ้งผลผู้
ชนะการ
เสนอราคา 

13.  
เจ้าหน้าที่พัสดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าสัญญาและบริหารสัญญา  
- ประสานงานขอเอกสาร และแจ้งลงนามในสัญญา  
- จัดท าสัญญา และบันทึกรายการท าสัญญา  
 

4.จัดท าร่าง
สัญญา 

5.ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญาและ
จัดท าสัญญา 

6.ข้อมูล
สาระส าคัญ
ในสัญญา 

7.บริหาร
สัญญา 
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