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คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ สามารถปฏิบัติดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง
1.2 เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. ความหมายและนิยาม
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้ง งาน
บริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
งานบริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมาย
แพ่ง และพาณิชย์
งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง
อื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทาอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกันต่อ
อาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่
มูลค่า ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทา
การ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน รวมทั้ง
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า
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หอถังน้า ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น
เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครือ่ งเรือน
สาธารณูปโภค หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การ
โทรคมนาคม การระบายน้า การขนส่งทางท่อ ทางน้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดาเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
งานจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้
คาปรึกษาหรือแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ในกรณี
ที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3)
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คานึงถึงประโยชน์ ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ
(6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
เงินงบประมาณ หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตาม
กฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ ส่วน
ท้องถิน่ ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ รวมถึง
เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
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หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นที่
กาหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
3. แนวความคิด
ในการเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง คู่มือ
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) ผู้เสนอ
แนวคิดได้ใช้แนวความคิด ดังนี้
3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.2 กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
3.3 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8
3.4 หลักการเขียน Terms of Reference (TOR) และการกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 6 วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างกระทาได้โดยวิธี
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณ สมบัติตรงตาม
เงื่อ นไขที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ก าหนดซึ่ งต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ าสามรายให้ เ ข้ ายื่ น ข้ อ เสนอเว้น แต่ ในงานนั้ น มี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่ หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ ประกอบการที่ มีคุณสมบั ติ ตรงตาม
เงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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3.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวง ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
การดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อ 9 การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ต ามระเบี ย บนี้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP ) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์เป็น
เอกสารประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ 10 ให้กรมบัญชีกลางจัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ จัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดาเนินการ
การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 11 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้องหรือผู้ มี อ านาจในการพิ จารณางบประมาณแล้ ว ให้ เจ้าหน้าที่ ห รือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปีตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง
หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
ข้ อ 12 หลั ง จากที่ ได้ ป ระกาศเผยแพร่ แ ผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี ต ามข้ อ 11 แล้ ว ให้
หน่วยงานของรัฐรีบ ดาเนิน การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด 2
หมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทาสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ ทาง
การเงินแล้ว
ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทารายงานพร้อมระบุเหตุผล ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ
ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ต่อไป
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

5
ข้ อ 14 เพื่ อ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กั น อย่ า งเป็ น ธรรม ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบ
คุณ สมบั ติ ดาเนิ น การตรวจสอบคุณ สมบัติของผู้ ยื่นข้อเสนอแต่ล ะรายว่าเป็ นผู้ มีผ ลประโยชน์ร่วมกั น
หรือไม่หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้ อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
ข้ อ 15 ในการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอแต่ ล ะรายตามข้ อ 14 ให้ เจ้ า หน้ า ที่
กาหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อ เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกาหนด เช่น สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยื่น เอกสารแสดงคุณ สมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการที่
กาหนดในระเบียบนี้
การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา
ข้อ 16 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ มี การ
บั น ทึ ก รายงานผลการพิ จ ารณา รายละเอี ย ดวิ ธีก ารและขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างพร้ อ มทั้ งเอกสาร
หลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 2 หมวด 3 ส่วนที่ 2 และหมวด 4
ส่วนที่ 2 แล้วแต่กรณี
(2) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(6) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
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(7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)
(8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้ น
ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้ เอกสารที่จัดทาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได้
การซื้อหรือจ้าง
ข้อ 17 การดาเนิ น การในหมวดนี้ไม่ใช้บั งคับ กับงานจ้างที่ป รึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ 18 ในกรณี ที่มีการซื้ อหรือจ้างเพื่ อจัดทาพัสดุ เอง ให้ หั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุม
รั บผิ ดชอบในการจั ดท าเองนั้ นและแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจการปฏิ บั ติ งานโดยมี คุ ณสมบั ติ และหน้ าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
ข้อ 19 หน่ วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้ างให้กับหน่ วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการซื้อหรือจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประเภทหรือ
ชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้ าง และการทาสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
ตามวิธีการที่กาหนดต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และรายละเอียดการดาเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ข้อ 20 การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ หรือจ้าง
หรืออานาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทามิได้ กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณา
ถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสาคัญ กระบวนการซื้อหรือจ้าง
การจั ด ทาร่ างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพั สดุห รือแบบรู ป
รายการงานก่อสร้าง
ข้ อ 21 ในการซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มิ ใ ช่ ก ารจ้ า งก่ อ สร้ า ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทาร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
เพื่อให้การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แล้ว ให้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้าง ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณี
พัส ดุที่จ ะซื้อหรือจ้ างใดยั งไม่มีป ระกาศกาหนดมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ อุตสาหกรรมแต่มีผู้ ได้รับ การจด
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่
จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุใน
คู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทาขึ้น
ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้
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เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดาเนินการจ้าง ตามความใน
หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
องค์ป ระกอบระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกาหนดตามความจาเป็นและเหมาะสม
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ข้อ 22 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 23 และข้อ 79
วรรคสอง ให้ เจ้ าหน้ าที่ จั ด ท ารายงานขอซื้ อหรือ ขอจ้ างเสนอหั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ เพื่ อขอความ
เห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุห รือ แบบรู ป รายการงาน
ก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(4) วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน ที่
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่ น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อ หรือจ้าง
การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
การซื้อหรือจ้ างกรณี จ าเป็ นเร่งด่ว นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ ที่ ไม่อาจคาดหมายได้ ตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือกรณีมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)
(ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออก ตามความในมาตรา 96
วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้ าที่ห รือผู้ ที่ รับผิ ดชอบ ในการปฏิ บัติ งานนั้น จะท า
รายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการทีเ่ ห็นว่าจาเป็นก็ได้
ข้อ 23 ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ
(2) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(4) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเ วณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
(5) วงเงินที่จะซื้อโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่า
จะซื้อในครั้งนั้น
(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อ
ข้อ 24 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 22 หรือข้อ 23
แล้ว ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้
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คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ข้ อ 25 ในการด าเนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่ อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้ามีเหตุที่ทาให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจาเป็น
ข้อ 26 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ 25 แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอย่ างน้ อ ย 2 คน ซึ่งแต่ งตั้งจากข้าราชการ ลู กจ้างประจา พนั กงานราชการ พนั กงาน
มหาวิท ยาลั ย พนั กงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่ว ยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้ คานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ
ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็
ได้ แต่จานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ในการซื้ อหรื อจ้ างครั้ งเดีย วกั น ห้ ามแต่ งตั้ งผู้ ที่ เป็ น กรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก รรมการพิ จ ารณาผลการสอบราคา หรื อ กรรมการซื้ อ หรือ จ้ า งโดยวิ ธีคั ด เลื อ ก เป็ น
กรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ 27 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่ งในการลงมติ โดย
ประธานกรรมการต้องอยู่ ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็ นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ ทาบันทึ กความเห็ นแย้งไว้ด้ว ย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สั ญญา ในการซื้อหรือ
จ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ และกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็น ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สั ญญาในการซื้อ
หรื อ จ้ า งครั้ ง นั้ น ให้ ป ระธานหรื อ กรรมการผู้ นั้ น ลาออกจากการเป็ น ประธานหรื อ กรรมการใน
คณะกรรมการ ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่
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เห็นสมควรต่อไป
วิธีการซื้อหรือจ้าง
ข้อ 28 การซื้อหรือจ้าง กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข้อ 29 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(3) วิธีสอบราคา
ข้อ 30 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กาหนดไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e-catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งสามารถกระทาได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคาโดยการประมู ลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
5,000,000 บาท
ข้อ 31 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e-catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ 32 วิธีส อบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีว งเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิ น
5,000,000 บาท ให้กระทาได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจากัด ในการใช้สัญญาณ
อิ น เตอร์ เน็ ต ท าให้ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การผ่ านระบบตลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รือ ระบบ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจดาเนินการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ 22 ด้วย
ข้อ 33 รัฐวิสาหกิจใดมีความจาเป็นจะกาหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ 30 ข้อ 31 หรือข้อ
32 แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 42 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอานาจ อนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
และให้ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา ทุก
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รายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 43 ให้เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศ
เชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
การจัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิ ญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจาเป็นต้องมีข้อความ หรือ
รายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ใน แบบ
และไม่ทาให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทาได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า จะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่า ว ไปให้
สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกาหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่งให้กาหนด
เป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง โดยกาหนดเป็นวัน เวลา ทา
การเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
ข้อ 44 การซื้อหรื อจ้ างพั ส ดุใดที่มีค วามจาเป็ นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกาหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ ผู้ยื่นข้อเสนอนาตัวอย่างพัสดุ ที่
เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนาเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนา
ตัวอย่ างพัส ดุนั้ น มาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนาเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ ที่
หน่วยงานของรัฐกาหนด
กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งใดที่กาหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากหน่วยงาน
ของรัฐ เห็ น ว่าเอกสารดังกล่ าวมีป ริมาณมากและเป็ น อุป สรรคของผู้ ยื่น ข้อเสนอในการนาเข้ า ระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนาเอกสารนั้นพร้อมสรุป จานวน
เอกสารดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อ ของผู้ยื่นข้อเสนอ
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กากับในเอกสารนั้นด้วย
การกาหนดวันให้ ผู้ยื่นข้อเสนอนาตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่ อทดลอง หรือทดสอบ หรือ
นาเสนองานตามวรรคหนึ่ ง หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้ หน่ว ยงานของรั ฐ
กาหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทาการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การดาเนินการ ตามวรรค
หนึ่งที่ไม่อาจดาเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากาหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จานวน
วันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันทาการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข ในเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
ข้ อ 45 เมื่ อ ผู้ มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ 21 ได้ จั ด ท าร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอี ย ด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 พร้อม
นาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า หน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกาหนดขอบเขต ของงานหรือ
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ างเป็ น ไปด้ ว ยความรอบคอบเหมาะสม เป็ น
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกาหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน 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
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือไม่ก็ได้
(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ นาร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้ว ยวิธีป ระกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรั บฟั ง ความคิดเห็ น จาก
ผู้ประกอบการ
รั ฐ วิส าหกิ จ ใดมี ค วามจ าเป็ น จะก าหนดวงเงิน ตามวรรคหนึ่ ง แตกต่ างไปจากที่ ก าหนดไว้ ใน
ระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 46 ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐนาร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิ ดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ 45 ให้หัวหน้า เจ้าหน้าที่
ดาเนิน การน าร่างเอกสารดังกล่ าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ไปยัง
หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรงโดยเปิดเผยตัว
ข้อ 47 กรณี ที่ มี ผู้ มี ความคิ ดเห็ น ให้ หั ว หน้ าเจ้าหน้าที่ ร่ ว มกั บ ผู้ มี ห น้าที่ รับ ผิ ด ชอบจั ดท า ร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะของพั สดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 21 พิจารณาว่า
สมควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณี พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ควรปรับ ปรุ งร่า งประกาศและร่างเอกสารซื้ อ หรือ จ้ างด้ ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่าง
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นาร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มี
ความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็ นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้ างด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อขอความเห็น ชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุก
ราย ทราบเป็นหนังสือ
ข้อ 48 ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดาเนินการตามข้อ 45 หรือข้อ 46 และข้อ 47 แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ข้ อ 49 การให้ ห รื อ การขายเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ รวมทั้ งเอกสารที่ เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทาไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร ประกวด
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ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่มีการขาย ให้กาหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้ องเสียไปในการ
จัดทาเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ห น่วยงานของรัฐได้ ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เพื่อ
ดาเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ ให้ ผู้ รับ หรือผู้ ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ครั้งก่อนมีสิ ทธิขอรับ
เอกสาร ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ข้ อ 50 ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด ส่ ง ประกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 51 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 48
ให้คานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทาเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) การซื้อ หรือ จ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีว งเงิน เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เ กิน 5,000,000 บาท ให้
กาหนดไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้
กาหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
(3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้
กาหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทาการ
(4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กาหนดไม่น้อยกว่า 20
วันทาการ
รั ฐ วิส าหกิ จ ใดมี ค วามจ าเป็ น จะก าหนดวงเงิน และระยะเวลาในการเผยแพร่ ต ามวรรคหนึ่ ง
แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้ อ 52 ในกรณี ที่ โดยสภาพของการซื้ อหรื อการจ้ างนั้ น มี ความจ าเป็ น จะต้ องมี ก ารสอบถาม
รายละเอี ย ดเพื่ อให้ เกิ ด ความชั ด เจน ให้ อ ยู่ ในดุ ล พิ นิ จของหั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะก าหนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ของหน่ วยงานของรั ฐหรื อช่ องทางอื่ นตามที่ กรมบั ญชี กลางก าหนด โดยให้ ก าหนดระยะเวลา ตามความ
เหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ข้อ 53 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงาน ของ
รัฐได้กาหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพั สดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่ วนที่เป็น
สาระสาคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดาเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
แล้วดาเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ 54 เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ เข้าสู่ระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กาหนด โดยสามารถเสนอราคา ได้เพียงครั้งเดียว
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กาหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกาหนดวันเสนอ
ราคา เว้น แต่เป็ น กรณี ที่ กรมบั ญ ชีกลางแจ้งเลื่ อนกาหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปั ญ หา
ข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ดาเนินการ
เป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
ข้อ 55 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ 54 ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการดังนี้
(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ ประกวด
ราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ จานวน 1 ชุด โดยให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ กากับ ไว้ในใบเสนอราคา และ
เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคานึงถึงเทคโนโลยี ของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา ในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออื่น
แยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า จะดาเนินการตาม
ข้อ 83 (3) แล้วเสร็จ
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุ
ตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนาเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสาร ที่กาหนดให้จัดส่ง
ภายหลั งจากวัน เสนอราคาตามข้อ 44 แล้ วคัดเลื อกผู้ ยื่น ข้ อเสนอที่ไม่มีผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน และยื่น
เอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณ สมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพั ส ดุ ที่มี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในประกาศ และ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ รายใด
ก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหาก คณะกรรมการเห็น
ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ว นตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจากการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ กาหนด
ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความ แตกต่างนั้นไม่
มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
(3) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กพั ส ดุ ห รือ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ถู ก ต้ อ งตาม (2) และพิ จ ารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัด
เรีย งล าดั บ ผู้ ที่ เสนอราคาต่าสุ ดหรื อได้ คะแนนรวมสู งสุ ด ไม่เกิน 3 ราย ในกรณี ที่ ผู้ ยื่น ข้อเสนอรายที่
คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ในเวลาที่กาหนดตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงราย
ถัดไปตามลาดับ แล้วแต่กรณี
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(4) จั ด ท ารายงานผลการพิ จ ารณาและความเห็ น พร้อ มด้ ว ยเอกสารที่ ได้ รั บ ไว้ ทั้ งหมดเสนอ
หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ ผ่ านหั ว หน้ าเจ้าหน้ าที่ เพื่ อพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ นชอบ ทั้ งนี้ รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พร้อม
เหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้อ 56 ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ ครั้งนั้ น แต่ถ้าคณะกรรมการพิ จารณาแล้ ว เห็ น ว่ามีเหตุผ ล สมควรที่ จะ
ดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ ดาเนินการตามข้อ
57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้อ งตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็ กทรอนิ กส์ ให้ เสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่ านหั วหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิ กการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้ าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก)
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี เฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ 22
ข้อ 57 ในการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณี ที่ห น่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้ เสนอราคาต่าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลาดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 22
ให้คณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้ อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่น ใบ
เสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด
ราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว เป็น
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้าดาเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือ
จ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา
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ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคา ไม่
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้าด าเนิ น การตาม (2) แล้ ว ไม่ได้ ผ ล ให้ เสนอความเห็ น ต่อหั วหน้าหน่ว ยงานของรัฐ ผ่ าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุล พินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลด
รายการ ลดจานวน หรือลดเนื้องาน หากการดาเนินการดังกล่าวทาให้ลาดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดาเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง
(1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้าง
ใหม่โดยการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22
ข้อ 58 ในการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณี ที่ห น่วยงานของรัฐเลื อกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ หรือ
จ้างตามข้อ 22 ให้คณะกรรมการดาเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือ
จ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ ไม่
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน ที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ หรือ
จ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
หากดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง ในครั้งนั้น
และดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
ดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือก
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22
ข้ อ 59 ให้ น าความในข้ อ 42 มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ช นะการซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
ข้อ 60 การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้า งที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี ตามข้อ 21 (2) การจัดทาเอกสารซื้อหรือ
จ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่จะพิจารณาว่าจะจัดทาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
(3) ให้นาความในข้อ 44 ถึงข้อ 59 มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ โดยอนุโลม เว้น
แต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ
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3.3 แนวทางการเปิ ด เผยรายละเอียดค่า ใช้จ่า ยเกี่ ยวกับแนวทางการเปิดเผยรายละเอีย ด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจั ดซื้อจั ดจ้ าง ราคากลาง และการคานวณราคากลาง ตามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8 (ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น แล
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2554)
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการปฏิบั ติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจั ด จ้าง
โดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลาง กล่ าวคื อ หน่ ว ยงานของรัฐ ต้อ งจัด ทารายละเอีย ด
ค่าใช้ จ่ ายเกี่ย วกับ การจั ดซื้อ จั ด จ้ าง ราคากลางและการค านวณราคากลางตามมาตรา 103/7 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง 7 ประเภท ไม่ ว่ าการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างขอ ง
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงิน รายได้ หรือ
เงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้
การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐคานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมี ดังนี้
ภาพที่ 1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1 ชื่อโครงการ...……………………………………………………………………………………………………………….……..
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...............................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร................................................................................................บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป…………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่..........................................เป็นเงิน..................................................บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 ........................................................................................................................ .........................
5.2 .................................................................................................................................................
5.3 .................................................................................................................................................
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 ......................................................................................................................... ..........................
6.2 ...................................................................................................................................................
6.3 ...................................................................................................................................................
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ที่มา : แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคานวณ
ราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8
วิธีปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ ให้ ระบุ ชื่อโครงการตามที่กาหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือที่
หน่วยงานของรัฐได้กาหนดไว้เพื่อให้มีการดาเนินการ ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย
หน่ วยงานเจ้ า ของโครงการ ให้ ระบุชื่อหน่ว ยงานของรัฐที่ เป็น นิติบุ คคลที่เป็ นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง กองจัดหากลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัด สรร (บาท) ให้ระบุจานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ
และหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ให้ระบุลักษณะงานก่อสร้างให้ทราบว่าหน่วยงานรัฐจะดาเนินการ
(จ้าง) งานก่อสร้างประเภทใด
ตัวอย่าง งานก่อสร้างอาคาร ให้มีบรรยายลักษณะของงานตามหัวข้อที่ กาหนดไว้ใน BOQ
(Bill of Quantities) เช่น งานก่อสร้างอาคาร 20 ชั้น ระบบฐานราก ... ระบบโครงสร้าง ... ระบบพื้น
อาคาร ... ระบบไฟฟ้า ... ระบบฝ้าเพดาน ... ระบบเฟอร์นิเจอร์ ... และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ... ตารางเมตร
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ ให้ระบุวันที่ผู้มีอานาจตามระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ได้อนุมัติราคาจานวนเงินสูงสุดซึ่งจะใช้ในงาน
ก่อสร้างที่ได้มาจากการคานวณของเจ้าหน้าที่ตามแบบรูปรายการต่างๆ ในทางช่างที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น
ทั้งหมดตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ เป็นเงิน ............. บาท
ให้ใส่จานวนเงินที่เป็นราคากลาง
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ให้ระบุรายละเอียดของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับ
ชนิด จานวน ปริมาณ รายการของพัสดุ วัสดุต่างๆ ค่าแรงงาน ฯลฯ ที่ต้องนามาใช้ในการคานวณที่เกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคานวณ ตาม
หลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทาการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงาน
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 แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีแบบประมาณ
การราคากลางที่หน่วยงานของรัฐได้กาหนดขึ้นและให้นามาใช้ในการประมาณการราคากลางสาหรับงาน
ก่อสร้างประเภทนั้น ๆ
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6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง หรือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กาหนดไว้ในสรุปผลการประมาณราคา
ค่าก่อสร้างซึ่งได้ลงชื่อไว้ใน (แบบ ปร.5 และปร.6) หรือแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ชลประทาน หรือ
แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หรือแบบอื่น ๆ
หมายเหตุ :
1. นอกจากปฏิบัติตามรูปแบบแนวทางข้างต้น การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคา
กลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการเพิ่มเติมด้วย
2. กรณีกาหนดจานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจานวนเงิน
ตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ภาพที่ 2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ..................................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..........................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร……..........................................................................................บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคา
อ้างอิง)..................................................................................................
เป็นเงิน..............................................บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)....................................................บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1...........................................................................................................................................................
4.2...........................................................................................................................................................
4.3...........................................................................................................................................................
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
วิธีปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ ให้ ร ะบุ โ ครงการตามที่กาหนดไว้ในแผนงานของหน่ว ยงานของรัฐ หรือที่
หน่วยงานของรัฐได้กาหนดไว้เพื่อให้มีการดาเนินการ ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอัน
เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรม หรือรายการด้วย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง สานักบริหารงานคลังสานักงาน ป.ป.ช.
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2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือ
มีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอานาจตามระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ได้อนุมัติจานวนเงินอันเป็นราคาที่ใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ๆ
เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จานวนเงินที่เป็นราคากลาง
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...(บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี)
กรณีจัดซื้อหลายการ ให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ
กรณีจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
1. หากมีรายละเอียดของงานตามขอบเขตดาเนินงาน ( TOR :Terms of Reference )
ให้แนบ ขอบเขตดาเนินงาน (TOR :Terms Reference) ในประกาศนี้ด้วย และหากขอบเขตดาเนินงาน
(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. กรณีกาหนดจานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจานวนเงิน
ตามแบบนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
4. กรณี การจั ดจ้ างมิใช่ งานก่อ สร้าง ให้ ระบุ ราคาในแต่ ล ะรายการตามขอบเขตการ
ดาเนินงาน ( TOR:Term of Reference) เช่น การจ้างให้จัดทากิจกรรมหรือจัดงาน ( Event)อาจระบุ
ราคาในแต่ละรายการตามขอบเขตการดาเนินงาน 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
วัตถุประสงค์ของการดาเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่กาหนดไว้กาหนดไว้ในขอบเขตการดาเนินงาน (TOR : Terms of Reference)
5. กรณีการจัดจ้างซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างบริการ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ควรแยกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการด้วย เช่น ค่าวัสดุ ค่าสายไฟ ค่า...เป็นต้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาวิธีกาหนดราคาหรือวิธี
คานวณราคา ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ซึ่งโดยปกติในการ
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จัดซื้อต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจะมีมติ
ก าหนดแนวทางให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ ดั งนั้ น ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งซึ่ งมิ ใช่ งานก่ อ สร้ างนี้ ให้
หน่วยงานของรัฐระบุแหล่งที่มาของการกาหนดราคา หรือคานวณราคาดังนี้
(1) กรณี ก าหนดราคาหรือ คานวณราคาโดยใช้ เกณฑ์ ราคามาตรฐานที่ มีค ณะบุ คคล
องค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงานก าหนดไว้ ก็ ให้ ร ะบุ ว่ า ใช้ ร าคามาตรฐานตามที่ ……………..( ชื่ อ คณะบุ ค คล
หน่วยงานที่เป็นผู้กาหนดราคามาตรฐาน)
ตัวอย่าง
ตามราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณกาหนด
ตามราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ตามราคามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทาขึ้นและเผยแพร่ทางเอกสาร
หรือเว็บไซด์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
ตามราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนดเป็นต้น
(2) กรณีกาหนดราคาหรือคานวณราคาโดยใช้ราคาที่เคยซื้อ เคยจ้างครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ง บประมาณ ให้ ร ะบุ ให้ ร ะบุ ว่ า ใช้ ร าคาที่ เคยซื้ อ ครั้ ง หลั ง สุ ด ภายในระยะเวลา ๒
ปีงบประมาณ ตามสัญญา เลขที่...ลงวันที่...เดือน.............พ.ศ. ....
(3) กรณีใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ให้
ระบุชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซต์ ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา
กรณีซื้อที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ถ้าใช้ราคาประเมินของทางราชการหรือหน่วยงานเป็น
ราคาอ้ า งอิ ง ก็ ให้ ร ะบุ ชื่ อ หน่ ว ยงานผู้ ท าการประเมิ น เช่ น อ้ า งอิ ง ตามราคาประเมิ น ของ.........(ชื่ อ
หน่วยงาน)
ถ้าใช้ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อเป้นราคาอ้างอิง ก็ให้
ระบุสัญญาซื้อขายหรือเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่อาคาร ของสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลัง เช่น
อ้างอิงจากราคาซื้อขายของ........................................(ข้อมูลสัญญาเลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่อาคาร) เป็นต้น
(จะอ้างอิงราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณจานวนกี่รายให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานนั้น ๆ )
หมายเหตุ
(1) กรณีการเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคานวณราคากลาง ตามตารางนี้ด้วย
(2) รายละเอียดการกาหนดราคากลางครุภัณ ฑ์ ยาและเวชภัณ ฑ์ที่มิใช่ยา ฮาร์ดแวร์
ซอฟแวร์ การพั ฒ นาซอฟแวร์ ป ระเภทโปรแกรมประยุ ก ต์ ปรากฏตามหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร.0505/ว 129 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 (ภาคผนวก 3)
(3) การระบุแหล่งที่มาตาม ก-จ หากมีการจัดซื้อหลายรายการ ให้ระบุแหล่งที่มาทุกรายการ
(4) กรณีใช้ราคาตลาดเป็นราคาตลาดเป็นราคาอ้างอิง ซึ่งให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน/
เว็บไซต์ที่สืบราคานั้น จะทาการสืบราคากี่ร าย และจะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างอิง เช่นราคาต่าสุด หรือ
ราคาเฉลี่ย เป็นต้น ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
(5) วิธีกาหนดหรือคานวณราคาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐแต่
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ละแห่งจะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการคานวณราคาอย่างไร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ แนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานรัฐนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ให้แสดงแหล่งที่มาของราคากลางตามลักษณะตัวอย่างข้างต้น
5. เจ้ า หน้ า ที่ ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้ า งอิ ง) ให้ ระบุ ชื่อ เจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ที่ เป็ น ผู้ ก าหนด
ขอบเขตดาเนิ น การ (TOR : Terms of Reference) และรายละเอียดของภารกิจที่ห น่วยงานของรัฐ มี
ความประสงค์ที่จะดาเนินการ ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดที่ต้องการให้สัญญาดาเนินการ รวมทั้งขอบเขต
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ของคู่สัญญาที่จะต้องดาเนินการตามหน้าที่ และเป็นเอกสารที่มี่ความสาคัญต่อ
คุณภาพของผลของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญารวมถึงกาหนด
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของการกาหนดค่าใช้จ่าย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดาเนินการสืบหา
หรือกาหนดราคา หรือเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและได้จัดทารายงานขอ
จัดซื้อขอจ้างเสนอผู้มีอานาจอนุมัติตามระเบียบฯ ประกาศหรือกฎของหน่วยงานของรัฐ โดยอาจเป็น
เจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
3.4 หลักการเขียน TOR และการกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. TOR คื อ ร่ า งขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) เป็ น ข้ อ ก าหนดเงื่ อ นไขการ
ประกวดราคา เป็นเอกสารแสดงข้อมูล รายการ รายละเอียด ที่ประกาศ หรือแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทราบ
ถึงความต้องการและเงื่อนไขของผู้ซื้อ
2. เหตุผลในการจัดทา TOR
เพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตามความต้องการ เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันเสนอราคา
ประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน บังเกิดความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความ
รับผิดชอบต่อผลสาเร็จของงาน เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
3. องค์ประกอบของการกาหนด TOR ประกอบด้วย
- ความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
แสดงถึงข้อมูลสถานการณ์ และ วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน และ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไป
- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
- รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
การกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน และรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรืองานจ้าง ตลอดจน การวินิจฉัยตีความคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือ ผู้เสนอ
งาน แต่ละรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้หรือไม่
เป็นอานาจของหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ สามารถใช้ดุลยพินิจกาหนดและวินิจฉัยได้ตามความ
ต้องการของหน่วยงาน แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
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- ระยะเวลาดาเนินการ
- ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
- วงเงินในการจัดหา
4. บทวิเคราะห์
พระราชบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจั ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ให้ ไว้ ณ วัน ที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 นั้ น มี ห ลั ก เกณฑ์ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ างใหม่ หน่ ว ยงานที่ จ ะ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้อง จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี คัดเลือกคุณภาพโดยไม่จาเป็นต้องใช้
ราคาต่าสุด ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รวมซื้อรวมจ้างหลายหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มี
เกณฑ์ ป ระเมิน ผลงาน ผู้ไม่ผ่านจะถูกระงับการทาสั ญ ญากับหน่ว ยงานรัฐชั่วคราว กาหนดบทลงโทษ
ผู้เกี่ยวข้อง และตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจสอบได้
กระทรวงสาธารณสุข เป็ น หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งด าเนิ น การปฏิ บั ติ ก ารในจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภายใต้
พระราชบัญญัติฯ นี้ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนแต่ละปีทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค สาหรับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีวงเงินงบประมาณที่มากและต้องดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปตามวิธีพระราชบัญญัติฯ กาหนด เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการดาเนินการด้านการพัสดุ ทั้งของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขาดความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนของระเบียบฯ กฎหมายฯ รวมถึงหนังสือแจ้งเวียนหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังที่แจ้งเวียนให้ ผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติ ด้านผู้ปฏิบัติในด้านการพัสดุ
ขาดความชานาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัสดุ จึงทาให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงสมควรจะต้องมีการจัดทาคู่มือการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางประกอบในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องแนวทางเดียวกัน จะทาให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการเกี่ยวกับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คณะกรรมการ
กาหนดคุณลักษณะฯ คณะกรรมการประกวดราคาในการซื้อการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติ หากไม่มีความรู้ในขั้นตอนการดาเนินการจะไม่ทราบถึงขั้นตอนการ
ดาเนินการว่าต้องมีส่วนประกอบดังนี้
การจั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี ที่ มี เนื้ อ หาส่ ว นประกอบตามแบบของระเบี ย บ
กระทรวงการคลังฯ กาหนด และอนุมัติเผยแพร่บนระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และของ
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ หากไม่มีการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีและเผยแพร่แล้ว จะไม่สามารถทา
การประกาศประกวดฯราคาได้
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การจั ด ท าร่ างขอบเขตงานหรือ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะของพั ส ดุ ห รื อ แบบรูป รายการงาน
ก่อสร้าง ซึ่งต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการจัดทา ซึ่งต้องทาให้เป็นไปตามหลักการ
ของ พระราชบัญญัติฯ คือมีความคุ้มค่า โปร่งใส ประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรวจสอบได้
การจัดทาราคากลางและการคานวณราคากลาง ตามข้อกาหนดของกรมบัญชีกลางและ ป.ป.ช.
เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการที่จัดทาและกาหนดราคากลางต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
ตามข้อกาหนดจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
จากเงื่อนไข และข้อกาหนดต่างๆ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หากไม่มีความรู้ความเข้าใจ จะไม่สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง เกิดความล่าช้าและ
เสียเวลาในการได้รับสินค้าและบริการ จึงต้องมีการจัดทาคู่มือการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
5. ข้อเสนอ
การจัดทาคู่มือ การประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) มีเนื้อหา
และส่วนประองค์ประกอบของการดาเนินการตามตารางและผังไว้ดังนี้
ตาราง 3 แสดงรายละเอียดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
bidding : e-bidding)
ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ
2560

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ

ผู้ทมี่ ีหน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ

ข้อ 9

ให้หน่วยของรัฐดาเนินการในระบบ Electronic Government
เว็บไซด์
Procurement : e-GP
กรมบัญชีกลาง
ใช้เอกสารจากระบบ Electronic Government Procurement : ( e-GP)
e-GP

ข้อ 11

ทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง – หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติแผน
หัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุ – ประกาศเผยแพร่ใน Electronic
Government Procurement : e-GP เว็บไซด์หน่วยงาน ปิด
ประกาศที่บอร์ดหน่วยงาน

เว็บไซด์
กรมบัญชีกลาง
( e-GP)
- เว็บไซด์
หน่วยงาน
- ปิดประกาศที่
บอร์ด หน่วยงาน
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ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ
2560

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ

ผู้ทมี่ ีหน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ

ข้อ 12

รีบดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน

เจ้าหน้าที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ข้อ 21

การซื้อการจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ทีเ่ กี่ยวข้อง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
คณะกรรมการ
บุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้ง
กาหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

ข้อ 22

รายงานขอซื้อข้อจ้าง มีองค์ประกอบ 8 ข้อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการ งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มี
วงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
ที่จาเป็นในการซื้อ หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน
และหนังสือเชิญชวน

ข้อ 25

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

เจ้าหน้าที่พัสดุ
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เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ

ข้อ 28

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

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อ 29

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(3) วิธีสอบราคา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อ 31

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองาน
บริการที่ไม่ได้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุไว้ใน
ระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด

ข้อ 42

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานฯ ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา เจ้าหน้าที่พัสดุ
และผู้มีอานาจ อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานฯ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด และให้ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานฯ นั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
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ข้อ 43

ให้เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศเชิญชวน
- การกาหนดวัน เวลา การเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและ
ประกาศเชิญชวน
- กาหนดวันในการเสนอราคาจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศฯ ต้องกาหนดเป็นวัน เวลา ทาการเท่านั้น และเวลาให้ถือ
ตามเวลาของระบบ

ข้อ 44

การซื้อหรือจ้างที่มีความจาเป็นให้ผู้ยื่นเสนอนาตัวอย่างพัสดุ ที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนาเสนองาน ให้
กาหนดให้ผู้ยื่นฯ นาตัวอย่างมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือ
นาเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ ที่หน่วยงานกาหนด
กรณีการประกวดราคาฯ ครั้งใดที่กาหนดให้ต้องมีเอกสารใน
ส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ประกอบการยื่นข้อเสนอ หากเห็นว่า
เอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอ
ในการนาเข้าระบบฯ ให้หน่วยงานกาหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนา
เอกสารนั้นพร้อมสรุป จานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงานในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อ ของผู้ยื่นข้อเสนอ
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) กากับในเอกสารนั้นด้วย
การกาหนดวันให้นาตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง
หรือทดสอบ หรือนาเสนองาน หรือนาเอกสารหรือรายละเอียดมา
ส่งให้ กาหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทาการ นับถัดจากวัน
เสนอราคา หากไม่อาจดาเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงาน
พิจารณากาหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จานวนวันต้องไม่เกิน 5 วัน
ทาการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข ใน
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
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ข้อ 47

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ
คณะกรรมการฯ ตามข้อ 21 ได้จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 พร้อมนาร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานฯ
เห็นว่าเพื่อให้การกาหนดขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ
เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานฯ และไม่มีการกาหนดเงื่อนไข
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 นาร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ
ในกรณีทหี่ น่วยงานฯนาร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างฯ
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการให้เผยแพร่ใน
ระบบ e-GP และเว็บไซด์ของหน่วยงานฯ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วันทาการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ไปยัง
หน่วยงานฯ ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว
กรณีมีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ
จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่า สมควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
หรือไม่ โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศ

ผู้ทมี่ ีหน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ
คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
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ต่อ
ข้อ 47

ข้อ 48

ข้อ 49

ข้อ 50

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างฯ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทารายงาน
พร้อมความเห็นและร่างประกาศและ ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างฯ ที่
ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นาร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างฯ ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบฯ e-GP และของหน่วยงานฯ
อีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ และให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างฯ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทารายงาน
พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความ
คิดเห็นทุกราย ทราบเป็นหนังสือ
ภายหลังจากที่ ได้ดาเนินการตามข้อ 45 หรือข้อ 46 และข้อ 47
แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ ใน ระบบ e-GP และของ
หน่วยงานฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
เอกสารที่เกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทาไป
พร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอ
สามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวัน
สุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ในกรณีที่มีการขาย ให้กาหนดราคาพอสมควรกับ
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานฯ ต้องเสียไปในการ จัดทาเอกสารนั้น
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนั้น และมีการ
ประกวดราคาฯ ใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการ
ประกวดราคาฯ ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร ประกวดราคาใหม่
โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ทมี่ ีหน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
พัสดุ
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ข้อ 51

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฯ ตามข้อ 48 ให้คานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการ
เตรียมการจัดทาเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ต่อ
ข้อ 51

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ดาเนินการดังนี้

ข้อ 52

ข้อ 53

วงเงินการซื้อหรือการจ้าง

ระยะเวลาการเผยแพร่
ไม่น้อยกว่า(วันทาการ)

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

5
10
12
20

ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจาเป็น
จะต้องมีการสอบถาม รายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกาหนดให้ ผู้ประกอบการ
ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือ
ช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยให้กาหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวในระบบ e - GP และของหน่วยงานฯก่อนถึงกาหนดวัน
เสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งใด หาก
หน่วยงานฯ ได้กาหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสาร
ประกวดราคาฯ หรือขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
ในส่วนที่เป็น สาระสาคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้
หน่วยงานฯ ยกเลิกการดาเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้ว

คณะกรรมการฯ
และเจ้าหน้าที่
พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
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ดาเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ 54

เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาฯ ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ประกอบการ เข้าสู่ระบบประกวดราคาฯ และให้เสนอราคา
ภายในเวลาที่กาหนด โดยสามารถเสนอราคา ได้เพียงครั้งเดียว
กาหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลงกาหนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีที่
กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกาหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจาก
มีปัญหาข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ดาเนินการ เป็นประการใด
แล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย

ข้อ 55

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ 54 ให้คณะกรรมการพิจารณาผล เจ้าหน้าที่พัสดุ
การประกวดราคาฯ ดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกรายจากระบบ ประกวดราคาฯ จานวน 1 ชุด โดยให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
ทัง้ นี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้อง
คานึงถึงเทคโนโลยี ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่ง
อาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา ในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดเป็นเงื่อนไข
ให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก
ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคา
จนกว่า จะดาเนินการตามข้อ 83 (3) แล้วเสร็จ
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐาน
การเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการ
นาเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสาร ที่กาหนดให้
จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ 44 แล้วคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคา
ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือ

31
ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ
2560

ต่อ
ข้อ 55
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เสนอพัสดุ ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานฯ กาหนดไว้ในประกาศ และเอกสาร
ประกวดราคาฯ ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจ
สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดก็ได้ แต่จะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
และหาก คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อ
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในครั้งนั้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่
ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐ กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความ แตกต่างนั้นไม่มี
ผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือ
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ถูกต้องตาม (2) และพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ให้จัด เรียงลาดับผู้ที่เสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่
เกิน 3 ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทา
สัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ในเวลาที่กาหนดตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่
เสนอราคาต่ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไป
ตามลาดับ แล้วแต่กรณี
(4) จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

ผู้ทมี่ ีหน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ
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ข้อ 57
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(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้
คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่น
ข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร
ประกวดราคาฯเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานฯ ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนั้น แต่ถ้า
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล สมควรที่จะดาเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาฯ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่
กาหนดในเอกสารประกวดราคาฯ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนั้น
และดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธี เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้าง
ใหม่โดยการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ 22
ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่
หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา
ต่าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่าสุด ของ

ผู้ทมี่ ีหน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
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ผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลาดับแรก
เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูง
กว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 22 ให้คณะกรรมการดาเนินการ
ดังนี้
(1) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือ
จ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้
ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่น
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่
เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูง
กว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรอง
ราคาแล้วไม่ยอม ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ
สิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว เป็นราคาที่
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้าดาเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอ
ราคา ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกาหนด
ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา ให้ถือว่าราย
นั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่าสุดในการเสนอ
ราคาครั้งนี้เสนอราคา ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า
แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้า
เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้าดาเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้
ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลด
รายการ ลดจานวน หรือลดเนื้องาน หากการดาเนินการดังกล่าวทา
ให้ลาดับของผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่า
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิก
การซื้อ หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผู้ทมี่ ีหน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ
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ข้อ 58

ต่อ
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รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ

ผู้ทมี่ ีหน้าที่
เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ

พิจารณาแล้วเห็นว่า การดาเนินการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะ
ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุ
อื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทารายงานขอซื้อ
หรือขอจ้างตามข้อ 22
ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่
คณะกรรมการ
หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หาก
และเจ้าหน้าที่
ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ พัสดุ
หรือจ้างตามข้อ 22 ให้คณะกรรมการดาเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคา
รายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ หากผู้ที่
เสนอราคา รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ ไม่สูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลง
อีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้ที่เสนอราคารายนั้น หากดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่
ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม หรือ
ยกเลิกการซื้อหรือจ้าง ในครั้งนั้นและดาเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้
ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกตามมาตรา 56
วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง
(2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอ
จ้างตามข้อ 22
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ให้นาความในข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธี ประกวดราคาฯ โดยอนุโลม
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เกี่ยวข้องและ
ช่องทางการ
เผยแพร่ฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
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ภาพที่1 โครงสร้างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอน e - bidding

 เห็นชอบตามข้อ 22
- กาหนดวันประกาศฯ

- แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณา
คณะกรรมการตรวจรับ

- วิจารณ์ร่างขอบเขตงาน TOR (ถ้ามี)

ขั้นตอนบันทึก e - GP

ต้องจัดทาแผน

บันทึกโครงการแผนงบประมาณและนา
แผนประกาศเผยแพร่
ดาเนินการจัดหาตามแผน
- ประกาศ
- กาหนดวัน
- วันวิจารณ์ - รับฟังวิจารณ์

- วันประกาศเชิญชวน
- วันยื่นเสนอราคา
 วันเสนอราคา
- รับข้อมูลและยื่นเสนอราคา
ยื่นเสนอราคา

คณะกรรมการพิจารณา รับข้อมูล (รหัสผ่านเข้าระบบ)
ผ่านทาง E - mail

- เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณา
- ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการผ่าน
ระบบฯ

คณะกรรมการพิจารณา
พิจารณา พร้อม พิมพ์ และรับรองเอกสาร

บันทึกการพิจารณาผ่านระบบฯ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกผลพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
- รับเอกสารพิจารณาและเสนอผลให้หน่วย,ส่วน อนุมัติ

ส่งข้อมูลให้พัสดุ
รายงานผล

ประกาศผล – แจ้งผลวิจารณ์
ประกาศผล การเสนอราคาในระบบ
- แจ้งทาสัญญา
- จาทาสัญญา
- เผยแพร่สัญญา

ทาสัญญา
บันทึกสัญญา
บันทึกเข้าระบบ GFMIS
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ภาพที่ 2 Flowchart ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
( Electronic bidding : e-bidding )คู่ขนานกับระบบ e – GP
เริ่มต้น จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีไม่แต่ตั้ง
กรณีแต่งตั้ง
หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้รับมอบอานาจ

แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
คณะกรรมการกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา

1

บุคคลหรือคณะกรรมการ
กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจัดหา

2

จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจัดหา
ไม่เห็นชอบ

หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้รับมอบอานาจ

ระเบียบกระทรวงฯ ข้อ 21

พิจารณา

3

เห็นชอบ
4

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง , จัดทาร่างประกาศ และ
ร่างเอกาสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมขอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ระเบียบกระทรวงฯ ข้อ 22

ไม่เห็นชอบ
หัวหน้าส่วนราชการ

5

เห็นชอบไม่ปรับปรุง

พิจารณา

หรือผู้รับมอบหมาย

เห็นชอบแต่ไม่ต้องเผยแพร่
เห็นชอบปรับปรุง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ

6

เห็นชอบและให้เผยแพร่

นาร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่

มีผู้เสนอแนะ/วิจารณ์/
มีความเห็น

ไม่มีผู้เสนอแนะ/วิจารณ์/มีความเห็น
7

จัดทาและเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2
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1
คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

8

ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา
และรายงานผลการพิจารณา

หัวหน้าส่วนราชการ
หรือ ผู้รับมอบอานาจ

9

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

เห็นชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

10

ขอความเห็นชอบผู้มีอานาจซื้อหรือสั่งจ้าง

ไม่เห็นชอบ
ผู้มีอานาจ หรือ

11

พิจารณา

ผู้รับมอบอานาจ
เห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

12

13

แจ้งผลการพิจารณา
ประกาศผลการพิจารณา

จัดทาและบริหารสัญญา
me

ทา PO
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ขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ
1.
หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้รับ
มอบอานาจ
2.
บุคคล หรือ
คณะกรรมการ
กาหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่
จะจัดหา
3.
หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้รับ
มอบอานาจ
4.
เจ้าหน้าที่พัสดุ

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ

ระบบ e-GP

แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา
กรณีแต่งตั้ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะกรรมการกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา
กรณีไม่แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาร่างประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 4 )
จัดทารายละเอียดคุณลักษะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้รับมอบอานาจ

พิจารณา
กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการต่อไป
กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนบุคคลหรือคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาทบทวน
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง , จัดหาทาร่างประกาศและร่าง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ , ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) (กรณีงานซื้อ)เสนอหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้รับ
มอบอานาจ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 25

5.
พิจารณา
หัวหน้าส่วน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 45-47
ราชการหรือผู้รับ
มอบอานาจ

1.ร่าง
เอกสาร
e-Bidding/
ประกาศขึ้น
เว็บ
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ขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ
6.
หัวหน้า
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ
นาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่
- เจ้าหน้าที่พัสดุนาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อให้
สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรผ่านเว็บไซด์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัว
กรณีไม่มีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือความเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุจัดทาและดาเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์
กรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
กรณีไม่มีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือความเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะจัดหาพิจารณาว่าสมควรดาเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข
หรือไม่โดยให้ดาเนินการดังนี้
(1) พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอปรับปรุงร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็น เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบอานาจ เพื่อขอความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นาร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วน
ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วันทาการในกรณีที่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หากมี
การปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศและร่างประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งใด ส่วนราชการจะต้องนาร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
ส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 วันทาการ
(2) พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ครบปรับปรุงร่างประกาศและร่าง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทารายงานพร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับ
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มอบอานาจเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
จัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
เว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า3วันทาการ
ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบอานาจไม่ให้
ความเห็นชอบ ให้แจ้งความเห็นให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และจัดทารายงานขอปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้รับมอบอานาจเพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง เมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้นาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ตามแนวระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ45-47
7.
จัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
หัวหน้า
อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อผู้มีอานาจหรือผู้รับมอบอานาจเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและ
เว็บไซต์ของกรมบัญชี
กลาง และปิดประกาศที่หน่วยงานฯ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 51
8.
ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณา 1.รายชื่อผู้
คณะกรรมการ ตามตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 55-58
เสนอราคา
พิจารณาผลการ
และผลการ
ประกวดราคา
พิจารณา
อิเล็กทรอนิกส์
9.
พิจารณา
หัวหน้าส่วน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 55-59
ราชการหรือผู้รับ
มอบอานาจ
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10.
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ
11.
ผู้มีอานาจ
หรือ
ผู้รับมอบอานาจ
12.
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ
13.
เจ้าหน้าที่พัสดุ
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ขอความเห็นชอบผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 55-59
พิจารณา
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 55-59
แจ้งผลการพิจารณา และประกาศผลการพิจารณา
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 55-59

3.แจ้งผลผู้
ชนะการ
เสนอราคา

จัดทาสัญญาและบริหารสัญญา
- ประสานงานขอเอกสาร และแจ้งลงนามในสัญญา
- จัดทาสัญญา และบันทึกรายการทาสัญญา

4.จัดทาร่าง
สัญญา
5.ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญาและ
จัดทาสัญญา
6.ข้อมูล
สาระสาคัญ
ในสัญญา
7.บริหาร
สัญญา

