


 

ค าน า 
  
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  มีเหตุผล
ในการประกาศใช้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ    
ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

                  การจัดท าเอกสารคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ฉบับนี้   ข้าพเจ้าได้ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560   กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้ง คู่มือระบบงานต่าง ๆ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ        
e – Government Procurement  (e-GP)  โดยมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญทั้งในส่วนของหลักทฤษฎีในการ 
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบ e-GP  และในส่วนของวิธีการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

                 ผู้ จัดท า จึ งหวัง เป็นอย่างยิ่ งว่ า  เอกสารคู่มือปฏิบัติ งานการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ  ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ที่จัดท าขึ้นนี้  จะเป็นประโยชน์      
ต่อหน่วยงาน  สถานศึกษา  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบ e-GP ได้เข้าใจยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทุกกระบวนงาน 
และถูกต้องตามข้ันตอนของระบบ e-GP ต่อไป 
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การปฏิบัติงาน 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
 
 

 

          การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 

 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่ว ไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
 1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) 
 2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
 3. วิธีสอบราคา 

 ส าหรับคู่มือฉบับนี้ จะอธิบายเพียง 2 วิธี  ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) และ         
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)   ส่วนวิธีสอบราคา ที่ให้กระท าได้เฉพาะกรณีสภาพพ้ืนที่        
มีข้อจ ากัดในการด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) หรือวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เช่น พ้ืนที่เกาะ หรือพ้ืนที่สูงที่การให้บริการอินเทอร์เน็ตเข้าไปไม่ถึง เป็นต้น   
หรือหากด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว           
อาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน กรณีดังกล่าวหน่วยงาน/สถานศึกษา       
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ไม่มีขอ้จ ากัดดังกล่าว จึงไม่ได้อธิบายไว้ 
 

ȮĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěŘŅĚħŘĺĵĺŇīňĮĶŃĔĺħĶŅėŅŀŇŏĸŖĔĪĶŀĬŇĔĽśȮ&cȮůȮ`gbbgle'  

 
        ĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěŘŅĚħŘĺĵĺŇīňĮĶŃĔĺħĶŅėŅŀŇŏĸŖĔĪĶŀĬŇĔĽśȮȮ&c+`gbbgle'ȮȮľĴŅĵĩŉĚȮĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěŘŅĚėĶńŘĚľĬŉŗĚ

ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   

ของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จึงต้องพิจารณาวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างและประเภทสินค้าที่จัดหาเป็นสำคัญ

 

       วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

 ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระเบียบกระทรวงการคลัง    

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9  ได้ก าหนดว่า การด าเนินการจัดซื้อ    

จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด  ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามคู่มือในการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 

ซึ่งรวมถึงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วย
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แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

                                                              
                                 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                
                 วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
                 อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า 
                     หน่วยงานของรัฐ 
 
 
         -  หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                                                                                                                        
         -  ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
            3 วันท าการ 
         -  ก าหนดวันเสนอราคาเป็น 
            วัดถัดจากวันสุดท้าย 
            ของการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง  (มาตรา 11 + ข้อ 11)                                                            

จัดท าร่างขอบเขตของงาน  (ข้อ 21)                                                            

จัดท าเอกสารซื้อหรอืจ้างด้วยวิธี e-bidding  (ข้อ 43)                                                            

จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐั  (ข้อ 22)                                                            

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจา้ง                                                            

น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร ่
ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟงัความคิดเห็น 

(ข้อ 45) 
 

ไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็น  (ข้อ 45)                                                            

หัวหน้าหน่วยงานขอรัฐเห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร่                                                            

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ผยแพรป่ระกาศและเอกสารประกวดราคา  (ข้อ 48)                                                            

ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯและจัดเตรียมเอกสารฯ 
เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP  (ข้อ 51) 

 
 
เ 
                                                            ก าหนดวัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เติม (ถ้าม)ี ก่อนถึงวันเสนอราคา 

ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ  (ข้อ 52) 
 
 
เ 
                                                            ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบ e-GP  

โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว  (ข้อ 54) 
 
 
เ 
                                                            คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ด าเนินการพจิารณาผล  (ข้อ 55) 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพจิารณาพร้อมความเห็นต่อ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  (ข้อ 55 (4)) 

 
 
เ 
                                                            หัวหน้าหน่วยงานขอรัฐและผู้มอี านาจอนมุัติซื้อหรือจ้าง 

เห็นชอบการพจิารณา  (ข้อ 59) 
 
 
เ 
                                                            

น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร ่
เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อรบัฟังความคิดเห็น 

(ข้อ 45, ข้อ 46) 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น                                                            มีผู้เสนอ 
ความคิดเห็น 

 
เ 
                                                            

ไม่ปรบัปรุง 
(ข้อ 47 (2)) 

 
เ 
                                                            

ปรับปรงุ 
(ข้อ 47 (1)) 

 
เ 
                                                            

- หากมีผู้เสนอความเห็นใหห้ัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบ 
  ผู้มีความเห็นทุกรานทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 47 (1)) 
- กรณีปรับปรงุ  หัวหน้าเจ้าหน้าทีท่ ารายงานพร้อม 
  ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้า 
  หน่วยงานของรัฐ+น าร่างประกาศอีกครัง้ (ข้อ 47(1)) 
 

 

ประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคา (ข้อ  59) 

 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ 
ก าหนดนโยบายก าหนดหรือข้อตกลง ภายหลัง 

จากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์การพจิารณา 
(มาตรา 66 และ ข้อ 161-162) 

กรอก 
ข้อมูล 
ใน
ระบบ 
e-GP 

- เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

- เจ้าหน้าที ่

- เจ้าหน้าที ่

- หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

 
 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

  ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11         
ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  

  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท  หน่วยงาน/สถานศึกษา ต้องจัดท าแผนจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปี และเผยแพร่ในระบบและเว็บไซต์ท่ีก าหนด 

  กรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐ 
  1. กรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ตามมาตรา 56 (1) (ค) (ฉ) 
  2. กรณีที่มีวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเหตุจ าเป็นฉุกเฉิน หรือพัสดุที่จะขาย 
ทอดตลาด ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) (ฉ) 
  3. การจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 70 (3) (ข) 
หรือ (ฉ) 
  4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่จ าเป็นเร่งด่วน มาตรา 82 (3) 

  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 11  ได้ก าหนดว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานนั้น จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
  (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
  (3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
  (4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

  การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  1. หน่วยงาน/สถานศึกษา ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
  2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  3. หัวหน้าหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้ความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ 
   5. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน 
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  ข้อควรระวัง  หากหน่วยงาน/สถานศึกษาใดไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP     
จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้  

  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน/ 
สถานศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการข้อ 11 วรรคสาม          
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป 
                รายการงานก่อสร้าง (TOR) 

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
ข้อ 21 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดว่า “ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท า          
ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย”  

  ตามข้อ 21 วรรคสอง ก าหนดว่า “เพ่ือให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ       
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใด            
มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ     
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวก      
จะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้  หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่คู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น  

  ตามข้อ 21 วรรคสาม “ในการจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 
คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้าง 
ตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้”  

  เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 21 ได้จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างพร้อมน าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือขอความ
เห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  เพ่ือให้การก าหนดขอบเขตของงานหรือ รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
ของรัฐ และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พร้อมกับร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้โดยมีหลักเกณฑ์ 
ดังนี้  
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  (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท  แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท             
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
หรือไม่ก็ได ้ 
  (2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท  ให้หน่วยงานของรัฐน าร่าง 
ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็น           
จากผู้ประกอบการ   

  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ 45  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
น าร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ  
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ  เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐ ที่จัดซื้อ  
จัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว (ข้อ 46)  

  กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขต 
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 21 พิจารณาว่าสมควร 
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้  
  (1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ         
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว  เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือขอความเห็นชอบ  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ของหน่วยงาน
ของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ แจ้งผู้มีความคิดเห็น
ทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
  (2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง           
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็น
ทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

  ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ข้อ 48)    

  การเผยแพร่ประกาศเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ 48         
ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไขดังนี้          
  (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท  แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท             
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  
  (2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ  
  (3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซ่ึงมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ  
  (4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป  ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 
20 วันท าการ   
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  การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงานของรัฐ 
ได้ก าหนดรายละเอียดประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน  หรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการด าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วด าเนินการใหม่
ให้ถูกต้องต่อไป  
 
ขั้นตอนที่ 3  จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e - bidding 

  จัดท าเอกสารประกวดราคาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวนในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด อ้างอิง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 43 ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่จัดท า
เอกสารซื้ อหรื อจ้ า งด้ วยวิ ธีป ระกวดราคา อิ เล็ กทร อนิกส์พร้ อมประกาศเชิญชวน ตามแบ บที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

  การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบ
และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระท าได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว ไปยังส านักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

  การก าหนดวัน  เวลาเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้าง และประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง 
ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง โดยก าหนด   
เป็นวัน เวลาท าการเท่านั้น  และระยะเวลาในการเสนอราคา ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

  ข้อ 44 การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้าง จะต้องก าหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่เสนอ   
มาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุนั้น 
มาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

  กรณีการประกวดราคาครั้ ง ใดที่ก าหนดให้ต้องมี เอกสารในส่วนที่ เป็นสาระส าคัญ 
ประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้าระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารนั้นพร้อมสรุปจ านวนเอกสารดังกล่าว    
มาส่ง ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารนั้นด้วย  

  การก าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือ
น าเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
เป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การด าเนินการตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจ
ด าเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จ านวนดังกล่าวต้อง    
ไม่เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา   ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน  
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ขั้นตอนที่ 4  การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

  จัดท ารายงานขอความเห็นชอบการซื้อการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 
ขั้นตอนที่ 5  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานการขอซื้อขอจ้าง 

  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง และเผยแพร่
ประกาศ/เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ขั้นตอนที่ 6  น าร่างประกาศ/เอกสารการเผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าประกาศ/เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  และก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 45 

 
  การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  เมื่อผู้เสนอราคาได้เสนอราคาในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลา          
ที่ก าหนดแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้ 

  (1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย จากระบบ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด โดยให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น  

  ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออ่ืน 
แยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะด าเนินการตามข้อ 
83 (3) แล้วเสร็จ 

  (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และ 
พัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่ก าหนดให้จัดส่ง 
ภายหลังจากวันเสนอราคา ตามข้อ 44 แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร      
การเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร          
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการ 
เห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการ          
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น  
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  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  
ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้น           
ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  

  (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) และพิจารณา 
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   โดยให้        
จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือคะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย  

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ า       
รายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี  

  (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด       
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ รายงานผล          
การพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
       1) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
       2) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
       3) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
       4) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
       5) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

  ข้อ 56  ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย      
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะ
ด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ให้คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ 57 
หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  

  ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพ่ือยกเลิกการ    
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) 
แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง     
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ โดยการจัดท ารายงานของซื้อขอจ้าง ตามข้อ 22  

  ข้อ 57 ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ 
เกณฑ์ราคา  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย  ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ าสุดของ   
ผู้เสนอราคาเข้าสู่ระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนั้น 
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  ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง             
ตามข้อ 22  ให้คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้  

  (1) ให้แจ้งผู้เสนอราคา รายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคา และยื่น    
ใบเสนอราคาผ่านระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม      
ลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น  

  (2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายในก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด  หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา           
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้ เสนอราคาไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่า
ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น  

  (3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ         
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือ         
ลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องาน  หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคา 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้าง
ครั้งนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือ             
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการ  
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน  ให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่โดยการ
จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22   

  ข้อ 58  ในการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ 
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน  หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามข้อ 22  ให้คณะกรรมการด าเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้น         
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้  หากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
ยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ ไม่สูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคา
แล้ว ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น  

  หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น  
และด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า        
การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้   
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เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด า เนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุ อ่ืน               
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22  

  ข้อ 59  ให้น าความในข้อ 42  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้ อหรือจ้าง              
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม 

 
  การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

  “เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจ 
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว   ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้           
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐนั้น  และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ     
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด”  

 
  การแจ้งเข้าท าสัญญา 

  ให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคา ให้เข้ามาท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด หรือข้อตกลงภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา ตามมาตรา 66 และระเบียบข้อ 161 และข้อ 162  ยกเว้นกรณีจัดหาตามเงื่อนไข ตามมาตรา 
56 (1) (ค) ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 

  
  การลงนามในสัญญา 

  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และบันทึก ตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลง      
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา และรายละเอียด    
ในสัญญา ก่อนน าข้อมูลแสดงบนระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด (มาตรา 98)  

 
  การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) 

  เจ้าหน้าที่ด าเนินการบันทึกรายการสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS Web Online             
(การจัดท า PO)  และเม่ือคู่สัญญาน าพัสดุมาส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้  
  1. บันทึกการส่งมอบงานในระบบ e-GP 
  2. บันทึกผลการตรวจสอบและตรวจรับในระบบ e-GP 
  3. บันทึกตรวจรับในระบบ GFMIS Web Online 
  4. จัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญา 

    

 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 




