
Work Flow ว ิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์(e-Market) 
 จัดทําแผนการจัดซือ้จัดจ้าง

๑          (พรบ. มาตรา ๑๑ + ระเบ ียบฯ ข ้อ 
 
 

๒ จัดทํารา่งขอบเขตของงาน 

(ข้อ ๒๑) 
 

    จัดทําเอกสารซ ื้อหรือจ้าง 
       ๓            ด้วยวิธี  ี                                                                                                e-market (ข้อ ๓๔) 
 

 
จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ ้าง 

๔ เสนอห ัวหน้าหน่วยงาน (ข้อ ๒๒) 
 
 

๕ หัวหน้าหน่วยงานให ้ความเห็นชอบ 
รายงานขอซ ื้อขอจ ้าง 

 
 

จ ัดทำประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP /เว ็บไซตข์อง 
๖ หน ่วยงานและปิดประกาศท ี่หน ่วยงาน (ข ้อ ๓๕) 

 

 
๗ 

เจา้หนา้ท่ี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
คณะกรรมการ/เจา้หนา้ท่ี/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ี ผ่านหัวหน้าเจา้หน้าที ่
 
 
 
 
 
 

- ห ัวหนา้เจ ้าหน้าท่ี 
- ประกาศเผยแพร่ไม ่น้อยกว ่า ๓ วันทำการ 
- กำหนดวันเสนอราคาเป ็นว ันถัดจากวันส ุดท ้าย 
  ของการประกาศเผยแพร ่ 

 
 

กรณ ีวงเง ินเก ิน ๕ แสนบาท 
แต่ไม่เก ิน ๕ ล้านบาท 

 

การเสนอราคา  
 
 
กรณ ีวงเง ินเก ิน ๕ ล้านบาท 

 

๗.๑ 
 
 
๗.๑.๑ 

E-market แบบใบเสนอราคา (ข้อ ๓๐ (๑)) 
 
 

ผู้ประกอบการเขา้ระบบ e-GP เพ่ือเสนอราคาตามว ัน/เวลา ที่กําหนด
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเด ียว (ข้อ ๓๗ (๑)) 

E-market แบบประมูลอิเล ็กทรอนิกส์ (ข้อ ๓๐ (๒)) 
 

 
ผู้ประกอบการเขา้ระบบ e-GP เพื่อเสนอราคาตามว ัน/เวลา ที่กําหนด

โดยเสนอราคาก ี่ครัง้ก ็ได้ภายในเวลา ๓๐ นาท ี(ข้อ ๓๗ (๒)) 

๗.๒ 
 
 
๗.๒.๑ 

 
 

๘  ส้ินสุดการเสนอราคาให้เจา้หน ้าที่พิจารณาผู้ชนะ                             
การเสนอราคาจากผู้เสนอราคาตํ่าสุด (ข ้อ ๓๘) 

 
 

เจา้หนา้ที่รายงานผลการพ ิจารณาพร้อมความเห็นเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ ่านหัวหน้าเจา้หน้าที ่(ข้อ ๔๑) 

 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติส่ังซ ื้อหรือจ ้าง  
เห็นชอบผลการพิจารณา 

 
                                                   หัวหนา้เจ ้าหน ้าทีแ่จ ้งผลการพ ิจารณาทาง e-mail 
                                                                     และประกาศผลผ ู้ชนะ (ข้อ ๔๒) 
 
                          ๑๒ 

 
 
 

๙

๑๐

๑๑

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ภายหลัง
จากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา                     

(มาตรา ๖๖ และระเบียบ ข้อ ๑๖๑)

การส่งออกและสิทธิพิเศษ

๑๓



 
๒ 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(e-market) 
ค ือ การซื้อหร ือจ ้างที่ม ีรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุที่ไม ่ซ ับซ ้อนหร ือเป ็นสินค ้า              

หร ืองานบร ิการที่ม ีมาตรฐาน และได ้กำหนดไว ้ในระบบข ้อม ูล ( e-catalog) โดยให ้ดำเน ินการในระบบ
ตลาดอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (Electronic Market : e – market) ตามว ิธ ีการที่กรมบ ัญชีกลางกำหนด ซึ่งสามารถ
กระทําได้ ๒ ล ักษณะดังน้ี 

(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
แต ่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
             (๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีข้ันตอนดังน้ี 

๑. จ ัดทำแผนจ ัดซื้อจ ัดจ ้างประจําปี (พรบ มาตรา ๑๑ และระเบ ียบฯ ข ้อ ๑๑) เมื่อหน ่วยงานได ้ร ับ 
ความเห ็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช ้ในการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างจากหน ่วยงานที่เก่ียวข ้องหร ือผ ู ้ม ีอำนาจในการ 
พ ิจารณางบประมาณแล ้ว ให ้เจ ้าหน ้าที่หร ือผ ู ้ที่ได ้ร ับมอบหมายในการปฏ ิบ ัต ิงานจ ัดทำแผนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้าง              
ประจําป ีเสนอห ัวหน ้าหน ่วยงาน เพ่ือขอความเห ็นชอบ เมื่อห ัวหน ้าหน ่วยงานให ้ความเห ็นชอบแผนการจ ัดซื้อ               
จัดจ ้างประจำปีตามวรรคหน่ึงแล ้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทําประกาศเผยแพร่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง (e-GP) และของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน      
หากหน ่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร ่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข ่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ ้างในโครงการน้ันได้ 

แผนการจัดซือ้จัดจ ้างประจำป ีให้ประกอบดว้ยรายการอย่างน้อย ดงัตอ่ไปน้ี 
-    ช ื่อโครงการท ี่จะจ ัดซือ้ซือ้จัดจ ้าง 
-    วงเง ินที่จะจัดซือ้จัดจ ้างโดยประมาณ 
-    ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะประกาศจัดซือ้จัดจ ้าง (เดือน/ปี) 
-    รายการอ ื่นตามท ี่กรมบัญชีกลางกําหนด 

๒. จ ัดทำร ่างขอบเขตของงานหร ือรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุหร ือ แบบร ูปรายการ               
งานก่อสร ้าง (ระเบียบ ข้อ ๒๑) 

๒.๑ ในการซื้อหร ือจ ้างที่ม ิใช ่การจ ้างก ่อสร ้าง ให ้ห ัวหน ้าหน ่วยงานแต ่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  
คณะหน่ึง หร ือจะให ้ เจ ้าหน ้า ท่ีหร ือบ ุคคลใดบ ุคคลหนึ่งร ับผ ิดชอบในการจ ัดทำร ่างขอบเขตของงานหร ือ 
รายละเอ ียดค ุณล ักษณะเฉพาะของพ ัสด ุ ท่ีจะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหล ักเกณฑ ์การพ ิจารณาค ัดเล ือก 
ข้อเสนอด้วย เสนอหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 



 
๓ 

๒.๒ ในการจ้างก่อสร ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของร ัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงหร ือจะให้ 
เจ้าหน้าที่หร ือบ ุคคลใดบ ุคคลหน่ึงจัดทำแบบร ูปรายการงานก่อสร ้าง เสนอหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
 ๓. จ ัดทำเอกสารซื้อหรือจ ้างด้วยว ิธ ีตลาดอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (e-market) (ระเบ ียบ ข ้อ ๓๔) ให้เจ้าหน้าที่
จัดทําเอกสารซื้อหร ือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล ็กทรอนิกส ์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 
 ๔. จัดทำรายงานขอซ้ือหร ือขอจ้าง (ระเบียบ ข้อ ๒๒) 

  ในการซื้อหร ือจ ้างแต ่ละว ิธี ให ้เจ ้าหน ้าที่จ ัดทำรายงานขอซื้อหร ือขอจ ้างเสนอห ัวหน ้า
หน ่วยงาน เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ ้าหน้าท่ี ตามรายการดังต่อไปนี้ 

        (๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
       (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน 

ก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
       (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซือ้หรอืจ้าง 

    (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน                   
ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งน้ัน 

      (๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ันหรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ  
      (๖) วิธีที่จะซือ้หรอืจ้างโดยวิธีน้ัน  
      (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
     (๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อหรือจ้าง                   

การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
  ๕. หัวหน้าหน่วยงานของร ัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 
         ๖ . ให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ ้างด ้วยว ิธ ีตลาดอ ิเล ็กทรอน ิกส ์                    
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน ทําการ 
(ระเบียบ ข้อ ๓๕) 
  ๗. ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Market: e – market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด               
ซึ่งสามารถกระทำได้ ๒ ล ักษณะดังน้ี 
  ๗.๑ การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (ระเบียบ ข้อ ๓๐ (๑)) 
       ๗.๑.๑ ให ้ผ ู ้ประกอบการเข ้าส ู ่ระบบตลาดอ ิเล ็กทรอน ิกส ์และให ้ เสนอราคาภายใน
เวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพ ียงคร ั้งเดียว (ระเบียบ ข้อ ๓๗ (๑)) 
 
 
 



 
๔ 

๗.๒ การเสนอราคาโดยการประม ูลอิเล ็กทรอนิกส ์ (ระเบียบ ข้อ ๓๐ (๒)) 
      ๗.๒.๑ ให ้ผ ู ้ประกอบการเข ้าส ู ่ระบบตลาดอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์โดยต ้องลงทะเบ ียนก ่อน
เริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที พร ้อมทั้งให ้ทำการทดสอบระบบเป ็น เวลา ๑๕ นาที 
และให ้เสนอราคาภายในเวลา ๓๐ นาที โดยจะเสนอราคาก่ีคร้ังก ็ได้ (ระเบียบ ข้อ ๓๗ (๒)) 
 ๘. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่ พิจารณา
ต่ําสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการ เสนอราคา ในคร้ังน้ัน 
(ระเบียบ ข้อ ๓๘) 
        ๙. เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ระเบียบ ข้อ ๔๑) 
       ๑๐. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบผลการพิจารณา 
       ๑๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์                    
(e-mail) (ระเบียบ ข้อ ๔๒) 
       ๑๒. การลงนามในสัญญา (มาตรา ๖๖ และระเบียบ ข้อ ๑๖๑) จัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเมื่อล่วงพ้น 
ระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๗ (ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐน้ัน
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง) 
หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทําการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) 
       ๑๓. การส่งออกไปยังประเทศผู้รับ การอํานวยสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งงานอํานวยสิทธิพิเศษและ
พิธีการภาษี เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงภายใต้โครงการน้ัน 
 
 
      จัดทําโดย ส่วนอํานวยสิทธพิิเศษและพัสดโุครงการ 
         กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




