
รา่ง 
ระเบยีบกระทรวงการคลงั 
วา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้ง 

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ  

สุปราณี  จงธรรมวัฒน์ 

กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 



วธิกีารจัดซือ้จัดจา้ง 

วิธีคดัเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

ไมน้่อยกวา่  

3 ราย 

E-
market 

สอบราคา 

E-
bidding 

รายเดียว 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 



กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง 

แผนการจดัซือ้จดัจ้างประจําปี 

ร่าง Tor / รายละเอียดของพสัด ุ/แบบรูป
รายการงานก่อสร้าง 

รายงานขอซือ้ขอจ้าง 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ หรือ

มอบหมายเจ้าหน้าท่ีหรือ

บคุคลใดบคุคลหนึง่ 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ตา่งๆ ในการซือ้หรือจ้าง 

ทราบยอดเงิน 



กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง (ตอ่) 

พิจารณาคดัเลือกผู้ชนะ 

รายงานผล/อนมุติัสัง่ซือ้สัง่จ้าง 

ประกาศผลในเวบ็ไซต์ 

จดัซือ้จดัจ้าง 



วธิ ีE-MARKET 

แบบ 1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา 

เกิน 500,000 บาท ไมเ่กิน 5,000,000 บาท  

แบบ 2 การเสนอราคาโดยการประมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

เกิน 5,000,000 บาท 

ไมซ่บัซ้อน 



วธิ ีE-MARKET  แบบ 1 

เจ้าหน้าที่จดัทาํเอกสารตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

เผยแพร่ประกาศจัดซือ้จัดจ้างในระบบ e-Gp  
ไม่น้อยกว่า 3 วันทาํการ 
กรมบัญชีกลางส่ง e-mail ไปยงัผู้ประกอบการ 

ที่ลงทะเบียนและลงข้อมลูสนิค้าในระบบ e-catalog ตรงตามที่
หน่วยงานของรัฐประกาศจัดซือ้จัดจ้าง 

ผู้ประกอบการ log in เข้าสู่ระบบ e-Gp ในวนัเวลา 
ที่กาํหนด เพื่อเสนอราคาโดยจะเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียว 

 

 



วธิ ีE-MARKET  แบบ 2 

ขัน้ตอนที่ 1-3 ทาํแบบเดยีวกัน 

กาํหนดเวลาลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 15 นาท ี

   กาํหนดเวลาทดสอบระบบ 15 นาท ี

   กาํหนดเวลาเสนอราคา 30 นาท ี

ผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบยีนแล้ว ให้เสนอราคาได้ภายในเวลาที่
กาํหนด โดยจะเสนอราคากี่ครัง้ก็ได้ 

 

 

 



การพจิารณาผล วธิ ีE-MARKET 

ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาผู้เสนอราคาตํ่าสุด 

  หากมีผู้เสนอราคาตํ่าสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาราคาตํ่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบเป็นลาํดับแรกเป็นผู้ชนะ 

  หากมีผู้เสนอราคารายเดียว ให้พิจารณา 
รับราคาได้ โดยให้คาํนึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงาน
เป็นสาํคัญ 

 หากไม่มีผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกแล้วดาํเนินการใหม่ (วิธี e-
market /วธีิคัดเลือก /วธีิเฉพาะเจาะจง) 
 

 



วธิ ีE-MARKET กรณีวงเงินสงูกวา่ 

     ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้เสนอราคาผ่านระบบ e-Gp เพ่ือต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะ
ทาํได้ หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง หรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านัน้
ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ถ้าเหน็ว่าราคาดังกล่าวเหมาะสม ก็ให้ซือ้
หรือจ้างได้ 

   ถ้าทาํตามแล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งทุกรายมาเสนอราคาใหม่ หากผู้เสนอราคาตํ่าสุด
ในครัง้นีเ้สนอราคาไม่สูงกว่าหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านัน้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่
จะซือ้หรือจ้าง ถ้าเหน็ว่าราคาดังกล่าวเหมาะสม ก็ให้ซือ้หรือจ้างได้ 

   ถ้าทาํตามแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเหน็ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้
ดุลพินิจยกเลิก เพื่อดาํเนินการใหม่ (วิธี e-market /วธีิคัดเลือก /วธีิ
เฉพาะเจาะจง) 
 
  

 



วธิ ีE-BIDDING 

จดัทํารายงาน 

และร่าง tor 
หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ 

เห็นชอบ 

เกิน 5 แสน ไมเ่กิน 5 ล้าน เกิน 5 ล้าน  

วิจารณ์ ไมว่ิจารณ์ วิจารณ์ 

ไมมี่ใน e-catalog 



การวจิารณ์รา่ง TOR 

ประกาศไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการ 

ควรปรับปรุง ไมค่วรปรับปรุง 

จดัทํารายงาน 

ขอปรับปรุง 

ประกาศไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการ 

จดัทํารายงาน 

ขอความเห็นชอบ 

แจ้งผู้วิจารณ์ทราบ 



ประกาศจัดซือ้จัดจา้ง วธิ ีE-BIDDING  

ช่วงระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ ให้หรือขาย 

เกิน 500,000 ไมเ่กิน 5,000,000 บาท  

ไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ 

เกิน 5,000,000 ไมเ่กิน 10,000,000 บาท 

ไมน้่อยกวา่ 10 วนัทําการ 

เกิน 10,000,000 ไมเ่กิน 50,000,000 บาท 

ไมน้่อยกวา่ 12 วนัทําการ 

เกิน 50,000,000 บาท ไมน้่อยกวา่ 20 วนัทําการ 

กําหนดวนั

ยื่นข้อเสนอ

เป็นวนั

เดียวถดั

จากวนั

สดุท้ายของ

การ

เผยแพร่ 



 การพจิารณาผล วธิ ีE-BIDDING  
ให้คณะกรรมการพจิารณาผลดาํเนินการดังนี ้

 จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา 

 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารการเสนอราคา และ
พัสดุตัวอย่าง 

 พจิารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาตํ่าสุดหรือท่ีได้     คะแนนรวมสูงสุด 
(จัดลําดับไม่เกิน 3 ราย) 

 กรณีผู้ชนะไม่เข้าทาํสัญญา ให้พิจารณารายถัดไป 

 มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือถูกต้องรายเดียว ให้ยกเลิก  แต่ถ้าเหน็ว่ามี
เหตุผลท่ีจะดาํเนินการต่อ  
ให้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนัน้ 

 ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้อง ให้ยกเลิก  
แล้วดาํเนินการใหม่ (วธีิ e-bidding/ วิธีคัดเลือก / 
วธีิเฉพาะเจาะจง 

 



วธิ ีE-BIDDING กรณีวงเงินสงูกวา่ (เกณฑ์ราคา) 

                      ให้แจ้งผู้เสนอราคาผ่านระบบ e-Gp เพื่อต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าท่ีจะทาํได้ หาก
ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิท่ีจะซือ้หรือจ้าง หรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละสบิของวงเงนิท่ีจะซือ้
หรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่านัน้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงนิ
ท่ีจะซือ้หรือจ้าง ถ้าเหน็ว่าราคาดังกล่าวเหมาะสม ก็ให้ซือ้หรือจ้างได้ 

  ถ้าทาํตามแล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งทุกรายมาเสนอราคาใหม่ หากผู้เสนอราคาตํ่าสุดใน
ครัง้นีเ้สนอราคาไม่สูงกว่าหรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านัน้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงนิท่ีจะซือ้หรือ
จ้าง ถ้าเหน็ว่าราคาดังกล่าวเหมาะสม ก็ให้ซือ้หรือจ้างได้ 

  ถ้าทาํตามแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเหน็ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้
ดุลพนิิจว่าจะลดรายการ ลดจํานวน  
ลดเนือ้งาน ขอเงนิเพิ่ม หรือยกเลิก เพื่อดาํเนินการใหม่  
(วธีิ e-bidding /วธีิคัดเลือก /วธีิเฉพาะเจาะจง) 
 

  

 



วธิ ีE-BIDDING กรณีวงเงินสงูกว่า (เกณฑ์คณุภาพ) 

   ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดผ่านระบบ e-Gp 
เพื่อต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะทาํได้ หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า
วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง หรือสูงกว่าไม่เกนิร้อยละสิบของวงเงนิที่จะซือ้หรือ
จ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาอกี แต่ส่วนที่สูงกว่านัน้ไม่เกนิร้อย
ละสิบของวงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเหมาะสม ก็ให้ซือ้
หรือจ้างได้ 

   ถ้าทาํตามแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเหน็ต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ดุลพนิิจว่าจะขอเงนิเพิ่ม หรือยกเลกิ เพื่อ
ดาํเนินการใหม่  (วิธี e-bidding /วิธีคัดเลือก /วิธีเฉพาะเจาะจง) 
 

  

 



วธิสีอบราคา 

เกิน 500,000 ไมเ่กิน 5,000,000 บาท 

ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมข้ีอจํากดัในการใช้สญัญาณ

อินเตอร์เน็ต โดยไมส่ามารถดําเนินการผา่นระบบ ฯ 

ระบเุหตผุลในรายงาน 

ขอซือ้ขอจ้าง 



กระบวนการสอบราคา 

ร่าง TOR/ Spec/ แบบรูปรายการ 

รายงานขอซือ้ขอจ้าง 

วิจารณ์/ไมว่ิจารณ์ ร่าง TOR 

เผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ 
ไมน้่อยกวา่ 

5 วนัทําการ 

ยื่นข้อเสนอ 1 วนั 



การพจิารณาผลการสอบราคา 
ให้คณะกรรมการพจิารณาผลดาํเนินการดังนี ้

 เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน เอกสารการเสนอราคา และพัสดุ
ตัวอย่าง 

 พจิารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาตํ่าสุดหรือท่ีได้    
คะแนนรวมสูงสุด (จัดลําดับไม่เกิน 3 ราย) 

 กรณีผู้ชนะไม่เข้าทาํสัญญา ให้พิจารณารายถัดไป 

 ถ้ามีผู้เสนอราคาตํ่าสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียก 
ผู้เสนอราคาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดย 
วธีิย่ืนซองเสนอราคา 

 



 การพจิารณาผลการสอบราคา (ตอ่) 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลดาํเนินการดังนี ้

 มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือถกูต้องรายเดียว  
ให้ยกเลิก  แต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลที่จะดาํเนินการต่อ  

ให้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนัน้ 

 ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถกูต้อง ให้ยกเลกิ  

แล้วดาํเนินการใหม่ (วิธีสอบราคา/ วิธีคดัเลอืก / 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 กรณีสูงกว่าวงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง ให้ต่อรองราคา /เสนอราคาใหม่ 
/ยกเลิก/ขอเงนิเพิ่ม/ 

ลดรายการ ลดจาํนวน ลดเนือ้งาน/ดาํเนินการใหม่ 

 



วธิคีดัเลอืก 

ให้คณะกรรมการซือ้หรือจ้างโดยวธีิคัดเลือก ดาํเนินการดังนี ้

 ทาํหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัตติรงตามท่ีกําหนด ไม่น้อย
กว่า 3 ราย 

 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน เอกสารการเสนอราคา และพัสดุ
ตัวอย่าง 

   พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาตํ่าสุดหรือท่ีได้   

คะแนนรวมสูงสุด  

   กรณีผู้ชนะไม่เข้าทาํสัญญา ให้พจิารณารายถัดไป 

   กรณีมีผู้เสนอรายเดียวหรือผ่านรายเดียว 

 กรณีสูงกว่าวงเงนิท่ีจะซือ้หรือจ้าง 

 



วธิเีฉพาะเจาะจง 

ใช้วธีิอ่ืนไมไ่ด้ผล สบืราคาจากผู้มีอาชีพ 

มีรายเดียว/ 

ฉกุเฉิน 

เชิญผู้มีอาชีพมาเสนอราคา 

รายเดิมตอ่เน่ือง เจรจากบัรายเดมิ 

ซือ้ท่ีดินหรือ 

สิง่ปลกูสร้าง 

เชิญเจ้าของโดยตรงมา

เสนอราคา 

คณะกรรมการซือ้จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ขายทอดตลาด เจรจาตกลงราคา 



วธิเีฉพาะเจาะจง 

วงเงินเลก็น้อย

500,000 บาท 

เจ้าหน้าท่ี ผู้ประกอบการ 

หวัหน้าเจ้าหน้าท่ี 

ใบสัง่ซือ้/จ้าง 

บตัรพสัด ุ
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