
 
Work Flow ว ิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) 

                                                                         ๑        จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจา้ง 
                                                          (พรบ.มาตรา ๑๑ + ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) 

 

                                                                                       ๒ จ ัดทําราคากลาง 
  
 
                                                                         ๓ จัดทำรา่งขอบเขตของงาน (ข้อ ๒๑) 
 
 

จัดทำเอกสารซ ื้อหรือจ้าง 
                                                                         ๔ ด้วยวิธี e-bidding (ข้อ ๔๓) 
 
                                                                                 
                                                                         ๕      จัดทํารายงานขอซื้อขอจา้ง 
                                                                               เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐั (ข้อ ๒๒)                                                    

 

   
  เจา้หน้าที/่ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
  คณะกรรมการ/เจ้าหนา้ที/่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  คณะกรรมการ/เจ้าหนา้ที/่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
  เจา้หน้าที ่
 
 
  เจ้าหน้าที่ ผ่านหัวหน้าเจา้หนา้ที ่

 
 
                                                             ๖        หัวหน้าหน่วยงานให ้ความเห็นชอบรายงานขอซ ื้อขอจ้าง 
 
 
 
 

                              
      ๗                        นําร่างประกาศ/เอกสารเผยแพรเ่ว็บไซต์

เพ่ือรับฟังความคิดเห็น (ข้อ ๔๕) 

 

หัวหน้าเจ ้าหน ้าท่ี 

                                                                                        
๘ 

 
           ๑๑  ไม่ นำร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา รบัฟังความคิดเห็น (ข้อ ๔๕) 
 
 
           ๑๒           หัวหน้าหน่วยงานของร ัฐเห็นชอบให้นำประกาศเผยแพร ่
 
           ๑๓   หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ข้อ๔๘) 

 
 
      นำร ่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา 

 รับฟังความคิดเห็น (ข้อ๔๕+๔๖) 
 
๑๐ ๙ 

 
           
           ๑๔    ระยะเวลาการเผยแพรเ่อกสารฯ และจ ัดเตรียมเอกสารฯ เพ่ือย ื่น                              ข้อเสนอผ่านระบบ e-GP (ข้อ ๔๑) 
 
 
           ๑๕      กําหนดว ัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้าม)ี 
                      ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว ่า ๓ ว ันทาการ (ข้อ ๕๒) 

 
ไม่มีผู้เสนอความค ิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
หัวหนา้เจ ้าหน ้าที่ทาํรายงาน 

 

 
 

  มีผู้เสนอ 
ความค ิดเห็น 

 
 
๙.๑ ๙.๒ 

               
          ๑๖         
 

ไม่ปรับปรุง 
ข้อ ๔๗ (๒) 

ปรับปรุง 
ข้อ ๔๗(๑)

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการพิจารณาผล (ข้อ ๕๕)

ผู้เสนอราคาเขา้เสนอราคาผ่านระบบ e-GP 
โดยเสนอราคาได้เพยีงครั้งเดียว (ข้อ ๕๔)

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพจิารณาพร้อมความเห็นต่อ 
หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ ตามข้อ ๕๕(๔)

หัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง 
เห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ ๕๙) 

ประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา (ข้อ ๔๒)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
ภายหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผล
การพิจารณา (มาตรา ๖๖ 
ระเบียบข้อ ๑๖๑ 

 ๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐
๒๑ 

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบ
เป็นหนังสือ (ข้อ ๔๗ (๑)) 

- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทํารายงานพร้อมความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข 
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน + นําร่างประกาศอีกคร้ัง (ข้อ ๔๗ (๑))



 

           ๒ 

วิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) 
ค ือ การซ้ือหรือการจ ้างครั้งหนึ่งซึ่งม ีวงเง ินเก ิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป ็นส ินค ้าหร ืองานบริการที่ไม่ได้ 

กําหนดรายละเอ ียดคุณล ักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข ้อม ูลส ินค้า (e-catalog) มีข้ันตอนดังน้ี 
๑. จ ัดทำแผนจ ัดซื้อจ ัดจ ้างประจําปี (พรบ .มาตรา ๑๑ และระเบ ียบฯ ข ้อ ๑๑) เมื่อหน ่วยงานได ้ร ับ 

ความเห ็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช ้ในการจ ัดซื้อจัดจ้างจากหน ่วยงานที่เก่ียวข ้องหร ือผ ู ้ม ีอำนาจในการ 
พ ิจารณางบประมาณแล ้ว ให ้เจ ้าหน ้าที่หร ือผ ู ้ที่ได ้ร ับมอบหมายในการปฏ ิบ ัต ิงานจ ัดทาแผนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้าง
ประจําปีเสนอห ัวหน ้าหน ่วยงาน เพ่ือขอความเห ็นชอบ เมื่อห ัวหน ้าหน ่วยงานให ้ความเห ็นชอบแผนการจ ัดซื้อ                  
จัดจ ้างประจาปีตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้หัวหน้าเจ ้าหน้าท่ีจัดทําประกาศเผยแพร่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง (e-GP) และของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน   
หากหน ่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร ่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข ่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ ้างในโครงการน้ันได้ 

แผนการจัดซื้อจัดจ ้างประจำปีให้ประกอบดว้ยรายการอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี 
-    ช ื่อโครงการท ี่จะจ ัดซือ้ซือ้จัดจ ้าง 
-    วงเง ินที่จะจัดซือ้จัดจ ้างโดยประมาณ 
-    ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะประกาศจัดซือ้จัดจ ้าง (เดือน/ปี) 
-    รายการอ ื่นตามท ี่กรมบัญชีกลางกําหนด 

๒. จัดทําราคากลาง 
๒.๑ ราคากลาง (ความหมายราคากลางตาม พรบ. มาตรา ๔) หมายความว ่า ราคาเพ่ือใช้เป ็นฐาน 

สําหร ับเปร ียบเทียบราคาท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอได้ย ื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ ้างได้จร ิงตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ราคาท่ีไดม้าจากการคำนวณตามหล ักเกณฑ ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาท่ีไดม้าจากฐานข้อม ูลราคาอ้างอิงของพัสดทุี่กรมบัญชีกลางจัดทา 
(๓) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
(๔) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด 
(๕) ราคาท่ีเคยซื้อหร ือจ้างคร ั้งหล ังส ุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หร ือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของร ัฐน้ัน ๆ ในกรณ ีที่ม ี

ราคาตาม (๑) ให ้ใช้ราคาตาม (๑) ก ่อน ในกรณ ีท่ีไม ่ม ีราคาตาม (๑) แต ่ม ีราคาตาม (๒) หร ือ (๓) ให ้ใช ้ราคา
ตาม (๒) หร ือ (๓) ก ่อน โดยจะใช ้ราคาใดตาม (๒) หร ือ (๓) ให้คำน ึงถ ึงประโยชน ์ของหน ่วยงานของรัฐเป็น
สําคัญ ในกรณ ีที่ไม ่ม ีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให ้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช ้ราคาใดตาม (๔) (๕) 
หรือ (๖) ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของร ัฐเป็นสำคัญ 
 ๓. จัดทําร ่างขอบเขตของงานหร ือรายละเอ ียดคุณลักษณะเฉพาะของพ ัสดุหรือแบบร ูปรายการงาน
ก่อสร ้าง (ระเบ ียบ ข้อ ๒๑) 

 
 
 



 
๓

๓.๑ ในการซื้อหร ือจ ้างท่ีม ิใช ่การจ ้างก ่อสร ้าง ให ้ห ัวหน ้าหน ่วยงานแต ่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
คณะหนึ่ง หร ือจะให ้ เจ ้าหน ้าที่หร ือบ ุคคลใดบ ุคคลหน่ึงร ับผ ิดชอบในการจ ัดทำร ่างขอบเขตของงานหร ือ 
รายละเอ ียดค ุณล ักษณะเฉพาะของพ ัสด ุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมท้ังกําหนดหล ักเกณฑ ์การพ ิจารณาค ัดเล ือก 
ข้อเสนอด้วย เสนอหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 

๓.๒ ในการจ้างก่อสร ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของร ัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึงหร ือจะให้
เจ้าหน้าที่หร ือบ ุคคลใดบ ุคคลหนึง่จัดทำแบบร ูปรายการงานก่อสร ้าง เสนอหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
 ***หมายเหตุ*** การจัดซื้อจัดจ้าง/การจ้างก่อสร้างที่ต้องไปดําเนินการในต่างประเทศหรือส่งมอบ
พัสดุในต่างประเทศ ให้กําหนดเง่ือนไขการส่งมอบ การดําเนินการส่งออก และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ไว้ในร ่างขอบเขต
ของงานหร ือรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุหร ือแบบร ูปรายการงานก่อสร ้าง ให้ครบถ้วนเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจท่ีตรงกันและไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเสนอราคา 

 ๔. จ ัดทำเอกสารซื้อหร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ( e-bidding) (ระเบ ียบ ข ้อ ๔๓)                
ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซ้ือหร ือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 ๕.  จัดทำรายงานขอซื้อหร ือขอจ้าง (ระเบียบ ข้อ ๒๒) 

 ในการซื้อหร ือจ ้างแต ่ละว ิธี ให ้เจ ้าหน ้าที่จ ัดทํารายงานขอซื้อหร ือขอจ ้างเสนอห ัวหน ้าหน ่วยงาน   
เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
       (๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซือ้หร ือจ้าง 
                 (๒) ขอบเขตของงานหร ือรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุหร ือแบบร ูปรายการงาน 
ก่อสร ้างที่จะซื้อหร ือจ้าง แล ้วแต่กรณี 
                 (๓) ราคากลางของพัสดทุี่จะซือ้หรือจ้าง 
       (๔) วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน                   
ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังน้ัน 
       (๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ันหรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ  
       (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างโดยวิธีน้ัน  
                (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                (๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซ้ือหรือจ้าง                    
การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 

๖.  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 
๗.  นําร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น (ระเบียบ ข้อ ๔๕) 
 
 
 



 
๔

  ๗.๑ หากหัวหน้าหน่วยงานเห็นว่าเพ่ือให้การกําหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
ค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุท่ีจะซื้อหร ือจ ้างเป ็นไปด ้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน ์แก ่หน ่วยงาน   
และไม ่ม ีการกําหนดเง่ือนไขที่ เป ็นการข ัดขวางการแข ่ งข ันราคาอย ่างเป ็นธรรม อาจจ ัดให ้ม ีการร ับฟ ัง 
ความค ิดเห ็นร่างขอบเขตของงานหร ือรายละเอ ียดค ุณลักษณะของพ ัสด ุที่จะซื้อหร ือจ ้างพร ้อมก ับร่างประกาศ          
และร ่างเอกสารซื้อหร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากผ ู ้ประกอบการก ่อนก ็ได้ ทั้งน้ี โดยมี
หล ักเกณฑ ์ดังน้ี                                                                                                 
           (๑) การซื้อหรือจ้างคร ั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเง ินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เก ิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะให้มีการเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 

   (๒) การซื้อหรือจ ้างครั้งหน่ึง ซึ่งม ีวงเง ินเก ิน ๕ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให ้หน ่วยงานนําร ่างประกาศ
และร ่างเอกสารซื้อหร ือ จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล ็กทรอนิกส  ์เผยแพร่เพ่ือร ับฟังความคิดเห็นจาก
ผ ู้ประกอบการ 

๘. กรณ ีที่หน ่วยงานนาร ่างประกาศและร ่างเอกสารซื้อหร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคา อ ิเล็กทรอน ิกส ์ 
เผยแพร ่เพ่ือรับฟังความค ิดเห็นจากผ ู้ประกอบการ (ระเบ ียบ ข ้อ ๔๕ และ ๔๖) ให ้ห ัวหน ้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการ                  
นําร ่างเอกสารด ังกล ่าวเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญช ีกลางและของหน ่วยงาน เป ็นเวลา 
ติดต่อก ันไม่น้อยกว ่า ๓ วันทําการ เพ่ือให้ผ ู้ประกอบการม ีความคิดเห็นมายังหน่วยงานโดยตรง โดยเปิดเผยตัว 

๙. กรณ ีที่ม ีผ ู ้ม ีความค ิดเห ็น (ระเบ ียบ ข ้อ ๔๗) ให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าที่ร่วมก ับผ ู ้ม ีหน ้าที่รับผ ิดชอบจ ัดทํา   
ร ่างขอบเขตของงานหร ือรายละเอ ียดค ุณล ักษณะเฉพาะของพ ัสด ุที่จะซื้อหร ือจ ้าง พ ิจารณาว ่าสมควร 
ดําเนินการปร ับปร ุงแก้ไขหร ือไม่ โดยให้ดาเนินการ ดังน้ี 

(๑) กรณ ีพ ิจารณาแล ้วเห ็นว ่า ควรปร ับปร ุงร ่างประกาศและร ่างเอกสารซื้อหร ือจ ้าง (ระเบ ียบ 
ข ้อ ๔๗ (๑)) ด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล็กทรอน ิกส ์ ให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าที่จ ัดทํารายงานพร ้อมความเห ็นและร่าง
ประกาศและร ่างเอกสารซื้อหร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได ้ปร ับปร ุงแล ้ว เสนอห ัวหน ้า
หน่วยงาน  เพ่ือขอความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นําร่างประกาศและร ่างเอกสารซื้อหร ือจ้างด้วย
ว ิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน
อีกครั้งหน่ึง เป็นเวลาติดต่อก ันไม่น้อยกว ่า ๓ วันทำการ และให้หัวหน้าเจ ้าหน้าที่แจ้งผ ู้มีความคิดเห ็น ทุกราย
ทราบเป็นหนังส ือ 

 (๒) กรณ ีพ ิจารณาแล้วเห ็นว ่า ไม ่ควรปร ับปร ุงร ่างประกาศและร ่างเอกสารซื้อหร ือจ ้าง (ระเบ ียบ 
ข ้อ ๔๗ (๒)) ด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน ้า ที่จ ัดทํารายงานพร ้อมความเห ็นเสนอ 
ห ัวหน ้าหน่วยงาน เพ่ือขอความเห ็นชอบ เมื่อได ้รับความเห็นชอบแล ้ว ให ้ห ัวหน ้าเจ้าหน้าที่แจ้งผ ู้ม ีความคิดเห็น 
ทุกรายทราบเป็นหนังส ือ 
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๑๐. ภายหล ังจากการนำร่างประกาศและร ่างเอกสารซื้อหร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
ด ั งกล ่าวเผยแพร ่ ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญช ีกลาง และของหน ่วยงานแล ้วไม ่ม ีผ ู ้เสนอ 
ความคิดเห็น (ระเบียบ ข้อ ๔๘) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหร ือจ้างด้วยว ิธี 
ประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน 

๑๑. กรณ ีที่หน ่วยงานไม ่นําร ่างประกาศและร ่างเอกสารซื้อหร ือจ ้าง (ระเบ ียบ ข ้อ ๔๕ (๑)) ด ้วยว ิธี 
ประกวดราคาอ ิเล็กทรอน ิกส ์เผยแพร ่เพ่ือรับฟังความค ิดเห็นจากผ ู้ประกอบการ ให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน้าที่ดําเนินการ                
นําร ่างเอกสารด ังกล ่าวเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญช ีกลางและของหน่วยงาน               
โดยหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 

๑๒. หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห ็นชอบ ให้นําประกาศเผยแพร่ เพ่ือให้ผ ู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข ้าย่ืน
ข้อเสนอสามารถขอร ับหร ือขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ได้ (ระเบียบ ข้อ ๔๙) 

(๑) ในกรณ ีที่ม ีการขาย ให ้กําหนดราคาพอสมควรก ับค ่าใช้จ ่ายที่หน ่วยงานต ้องเส ียไปในการ                   
จัดทําเอกสารน้ัน แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเพ่ือดาเนินการดังกล่าวแล้ว 
เช่น ค่าใช ้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ หรือค่าจ ้างท่ีปร ึกษา 
               (๒ ) ถ ้าม ีการยกเล ิกการประกวดราคาอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ครั้ง น้ัน และม ีการประกวดราคา 
อ ิเล็กทรอน ิกส์ใหม ่ให ้ผ ู ้ร ับหร ือผ ู ้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอ ิเล็กทรอน ิกส ์ครั้งก ่อนม ีส ิทธิ 
ขอร ับเอกสารประกวดราคาใหม ่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

๑๓. ให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าที่ดําเน ินการเผยแพร ่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคา 
อ ิเล็กทรอน ิกส ์ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญช ีกลางและของหน ่วยงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(ระเบียบ ข้อ ๔๘) 
 ๑๔ . การเผยแพร ่ประกาศและเอกสารซ้ือหร ือจ ้าง (ระเบ ียบ ข ้อ ๕๑ ) ด ้ วยว ิธ ีประกวดราคา 
อิเล ็กทรอนิกส ์ให ้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตร ียมการจัดทาเอกสารเพื ่อย่ืนข้อเสนอด้วย โดยมี 
เง ื่อนไข ดังน้ี 

(๑) การซื้อหร ือจ ้างคร ั้งหน่ึง ซึ่งม ีวงเง ินเก ิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต ่ไม ่เก ิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท                 
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ 

 (๒) การซื้อหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท                 
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทําการ 
        (๓) การซื้อหรือจ้างคร ั้งหน่ึง ซึ่งม ีวงเง ินเก ิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต ่ไม ่เก ิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท              
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ 
                (๔) การซื้อหร ือจ ้างครั้งหน่ึง ซึ่งม ีวงเงินเก ิน ๕๐ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ให ้กําหนดไม ่น ้อยกว ่า                 
๒๐ วันทําการ 
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 ๑๕. ในกรณ ีท่ีโดยสภาพของการซื้อหร ือการจ ้างน้ันม ีความจำเป ็นจะต ้องม ีการสอบถามรายละเอ ียด 
เพ่ือให ้เก ิดความช ัดเจน ให ้อยู ่ในด ุลพ ิน ิจของห ัวหน ้าหน ่วยงานที่จะกำหนดให ้ผ ู ้ประกอบการที่สนใจต ้องการ 
ทราบรายละเอ ียดเพ่ิมเต ิม สอบถามผ ่านทางจดหมายอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ( e-mail) ของหน ่วยงานหรือช่องทางอื่น
ตามท่ีกรมบ ัญชีกลางกําหนด โดยให ้กําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และให ้หน ่วยงานชี้แจงรายละเอ ียด
ดังกล่าว ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบัญช ีกลางและของหน ่วยงานของร ัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา 
ไม่น้อยกว ่า ๓ วันทําการ 
 ๑  ๖  . เมื่อ ถึงกําหนดวันเสนอราคา  ( ร ะ เ บี ย บ ข้ อ ๕  ๔  ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์                  
ให ้ผ ู ้ประกอบการเข ้าส ู่ระบบประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ และให ้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถ      
เสนอราคาได้เพ ียงคร ั้งเดียว 
                  กำหนดว ันเสนอราคา ห ้ามม ิให้ร ่นหร ือเล ื่อน หร ือเปล ี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคา เว ้นแต่                   
เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ ้งเล ื่อนกำหนดวัน เวลาการเสนอราคา เน่ืองจากมีปัญหาข้อขัดข้องเก่ียวก ับการ
เสนอร า ค า ผ ่าน ระบบจัดซื้อ จ ัด จ ้ า ง ภาค ร ัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์แ ล ะ เมื่อได้ดําเนินการ เป็นประการ ใด แล  ้ว                  
ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 
 ๑๗ . เมื่อส ิ้นส ุดการเสนอราคา ให ้คณะกรรมการพ ิจารณาผลการประกวดราคาอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ 
ดำเนินการดังน้ี (ระเบียบ ข้อ ๕๕) 

(๑) จัดพ ิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผ ู้ย่ืนข้อเสนอท ุกรายจากระบบประกวด 
ราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ จำนวน ๑ ช ุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือช ื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสาร                 
การเสนอราคาของผ ู้ย่ืนข้อเสนอท ุกแผ่น 
                       ท้ังน้ี การซื้อหร ือจ้างที่ม ีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะท ี่จะต ้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพ ัสดุ 
หรือค ุณสมบ ัต ิของผ ู ้ยื ่นข ้อเสนอ ซึ่งอาจจะม ีข ้อเสนอที่ไม ่อยู ่ในฐานเด ียวก ันเป ็นเหต ุให ้ม ีป ัญหาในการพ ิจารณา 
ค ัดเล ือกข ้อเสนอ ให ้หน ่วยงานกำหนดเป ็นเง ื่อนไขให ้ม ีการยื่นข ้อเสนอด ้านเทคน ิคหร ือข ้อเสนออื่นแยกมา 
ต่างหาก ในกรณีเช่นว ่าน ี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจ ัดพิมพ ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร ็จ 

(๒)  ตรวจสอบการม ีผลประโยชน ์ร่วมก ัน และเอกสารหล ักฐานการเสนอราคาต ่าง ๆ และพ ัสดุ 
ต ัวอย ่าง (ถ ้าม ี) หรือพ ิจารณาการนำเสนองานของผ ู้ย่ืนข ้อเสนอท ุกราย หรือเอกสารที่กําหนดให้จ ัดส ่งภายหล ัง                   
จากว ันเสนอราคา แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท ี่ไม ่มีผลประโยชน ์ร ่วมกัน และย่ืนเอกสารการเสนอราคาครบถ ้วน 
ถ ูกต ้อง ม ีค ุณสมบ ัต ิและข ้อเสนอทางด ้านเทคน ิคหร ือเสนอพ ัสดุ ที่ม ีรายละเอ ียด ค ุณลักษณะเฉพาะครบถ ้วน 
ถูกต้อง ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของร ัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ 

 
 
 
 



 
๗ 

ในกระบวนการพ ิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข ้อเท ็จจริงเพ่ิมเต ิมจากผ ู ้ยื่นข ้อเสนอ   
รายใดก ็ได้ แต ่จะให ้ผ ู ้ยื่นข ้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําค ัญที่เสนอไว ้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการ                    
เห ็นว ่าผ ู ้ย่ืนข ้อเสนอรายใดม ีค ุณสมบ ัต ิไม ่ครบถ ้วนตามเง ื่อนไขที่หน ่วยงานของร ัฐกําหนดไว ้ในประกาศและ 
เอกสารประกวดราคาอ ิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายช ื่อของผ ู้ย่ืนข ้อเสนอรายนั้นออกจากการประกวด 
ราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ในคร ั้งน้ัน 
 ในกรณ ีท่ีผ ู ้ยื่นข ้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคน ิคหรือรายละเอ ียดค ุณล ักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอ ียดแตกต่างไปจากเง ื่อนไขท ี่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ 
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ในส ่วนที่ม ิใช่สาระสําค ัญและความแตกต ่างน้ันไม ่ม ีผลทําให ้
เก ิดการได ้เปร ียบเส ียเปร ียบต ่อผ ู ้ย่ืนข ้อเสนอรายอ่ืนหร ือเป็นการผ ิดพลาดเล ็กน ้อยให ้พ ิจารณาผ ่อนปรน                   
การตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 
  (๓) พ ิจารณาค ัดเล ือกพ ัสด ุหร ือค ุณสมบ ัต ิของผ ู ้ยื่นข ้อเสนอที่ถ ูกต ้อง และพ ิจารณาค ัดเล ือก 
ข ้อเสนอตามหล ักเกณฑ ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ โดยให ้จ ัดเรียงลําดับผู้ที่ 
เสนอราคาต่ําส ุดหรือได้คะแนนรวมส ูงส ุด ไม่เกิน ๓ ราย 
  ในกรณ ีท่ีผ ู ้ยื่นข ้อเสนอรายที่ค ัดเล ือกไว้ไม ่ยอมเข ้าทำส ัญญาหรือข ้อตกลงก ับหน่วยงานของร ัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ให ้คณะกรรมการพ ิจารณาผ ู ้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป
หรือผ ู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แลว้แต่กรณี 

๑๘. คณะกรรมการพ ิจารณาผลการประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ จ ัดทำรายงานผลการพ ิจารณาและ 
ความเห ็นพร ้อมด ้วยเอกสารท่ีได ้ร ับไว ้ทั้งหมดเสนอห ัวหน ้าหน ่วยงานผ่านห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าที่ เพ่ือพ ิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้งน้ี รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 (ก) รายการพัสดทุี่จะซื้อหรือจ้าง 
          (ข) รายช ื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผ ู้ย่ืนข้อเสนอท ุกราย  
          (ค) รายช ื่อผู้ย่ืนข้อเสนอท ี่ผ ่านการค ัดเล ือกว ่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร ่วมกัน  
          (ง) หล ักเกณฑ ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ ์การให้คะแนน 

(จ) ผลการพิจารณาคัดเล ือกข้อเสนอและการให้คะแนนข ้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอท ุกรายพร ้อม
เหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

  ๑๙. เสนอห ัวหน ้าหน ่วยงานให ้ความเห ็นชอบรายงานผลการพ ิจารณาและผ ู ้ม ีอานาจอนุมัติส ั่งซื้อ                  
หรือส ั่งจ้าง 
 ๒๐. เมื่อห ัวหน ้าหน ่วยงานให ้ความเห ็นชอบรายงานผลการพ ิจารณาและอน ุม ัต ิส ั่งซื้อหรือส ั่งจ ้างแล ้ว
ให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าที่ประกาศผลผ ู ้ชนะการซื้อหร ือจ ้าง (ระเบ ียบ ข ้อ ๔๒) ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของ 
กรมบ ัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามว ิธีการท่ีกรมบัญช ีกลางกำหนด และให ้ป ิดประกาศโดยเปิดเผย                  
ณ สถานที่ป ิดประกาศของหน ่วยงานของร ัฐ น้ัน และแจ ้ งให ้ผ ู ้ เสนอราคาท ุกรายทราบผ ่านทางจดหมาย
อิเล ็กทรอนิกส ์ (e-mail) ตามแบบท ี่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยอนุโลม (ระเบียบ ข้อ ๕๙) 
 
 



๘ 

 ๒๑. การลงนามในส ัญญา (มาตรา ๖๖ และระเบ ียบ ข ้อ ๑๖๑) จ ัดซื้อจ ัดจ ้างจะกระทำได ้ต ่อเมื่อล ่วง 
พ ้นระยะเวลาอ ุทธรณ์และไม ่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ (ให ้ผ ู ้ม ีส ิทธ ิอ ุทธรณ์ ย่ืนอ ุทธรณ ์ต่อหน่วยงาน                    
ของร ัฐ น้ันภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ                    
ของกรมบัญช ีกลาง) หรือในกรณ ีที่ม ีการอ ุทธรณ์ เมื่อหน ่วยงานของรัฐได ้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา
อ ุทธรณ์ให ้ทําการจัดซื้อจัดจ ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ ้างที่ม ีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) 

***การเผยแพร ่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์คร ั้งใด (ระเบ ียบ ข ้อ ๕๓) 
หากหน ่วยงานได ้กำหนดรายละเอ ียดของประกาศหร ือเอกสารประกวดราคาอ ิเล็กทรอน ิกส ์ หรือขอบเขตของ
งานหร ือรายละเอ ียดค ุณล ักษณะเฉพาะของพ ัสด ุที่จะซื้อหร ือจ ้างไม ่ถ ูกต ้อง หร ือไม ่ครบถ ้วนในส ่วนที่เป ็น 
สาระสําค ัญไม ่ว ่าทั้งหมดหร ือแต ่บางส ่วน ให ้หน ่วยงานของรัฐยกเล ิกการดำเน ินการซื้อหร ือจ ้างในคร ั้งน้ันแล ้ว 
ดำเนินการใหมใ่ห้ถูกต้องต่อไป 

 
 
 
 
 
        จัดทําโดย ส่วนอํานวยสิทธิพิเศษและพัสดโุครงการ 
           กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
       
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


