
คูมือการจัดซือ้จัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ
 

ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
การจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-Bidding) 

1. คุมคา : ตองมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมีแผนบริหารพัสดุท่ีเหมาะสมและชัดเจน 

2. โปรงใส : ตองกระทําอยางเปดเผย แขงขันอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน มีระยะเวลาเหมาะสมตอ

การยื่นขอเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และเปดเผยขอมูลจัดซ้ือจัดจางในทุกข้ันตอน 

3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ตองมีการวางแผนจัดซ้ือจัดจางลวงหนา 

4. ตรวจสอบได 

 

นิยามศัพทสําคัญ 

1) การจัดซ้ือจัดจาง 

คือ การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืน

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

2) พัสดุ 

คือ สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางทีปรึกษา และงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

3) สินคา 

คือ วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ รวมถึงงานบริการท่ีรวมอยูในสินคา       

นั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวาของมูลคา “สินคา” นั้น 

4) บริการ 

คือ งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับขน 

5) ราคากลาง 

            คือ ราคาท่ีใชเปนหลักฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซ่ึงสามารถจัดซ้ือ 

จัดจางไดจริง มีดังนี้ 

 5.1) ราคาท่ีไดจากการคํานวณ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด 

 

5.2) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา 

5.3) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 

5.4) ราคาท่ีไดจากการสืบราคาจากทองตลาด 

5.5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ 

5.6) ราคาอ่ืนตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและวิธีการซื้อ หรือจาง 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

หนวยงานของรัฐเชิญชวนให

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ั ว ไ ป ท่ี มี

คุณสมบัติตรงตามเ ง่ือนไขท่ี

กําหนดเขายื่นขอเสนอ 

 

หนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ

ผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวา 

3 รายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแต       

มีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรง

ตามกําหนดนอยกวา 3 ราย 

 

เชิญชวนผูประกอบการท่ี มี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด 

รายใดรายหนึ่ง 

ใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขา

มาเจรจาต อรองราตากับ

หนวยงานของรัฐ รวมท้ังการ

จั ด ซ้ื อจั ดจ า ง พั สดุ ว ง เ งิ น

เล็กนอย 

 



วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) :  

วงเงินเกิน 5 แสนบาท และเปนสินคาไมซับซอนหรือเปนสินคาหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน และได

กําหนดไวในระบบ e-Catalog 

 

2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) :  

วงเงินเกิน 5 แสนบาท และเปนสินคาไมไดกําหนดในระบบ e-Catalog 

 3) วิธีสอบราคา :  

วงเงินเกิน 5 แสนบาท แตไมเกิน 5 ลานบาท ภายใตเง่ือนไข กรณีหนวยงานของรัฐตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมี

ขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ตทําใหไมสามารถดําเนินการผานระบบ e-market หรือระบบ e-bidding  

 

วิธีคัดเลือก 

1) ดําเนินการดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแลวไมไดผล 

2) คุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษ/ซับซอน/ตองใชฝมือเฉพาะ/มีความชํานาญพิเศษ/มีทักษะสูง/จํานวน

จํากัด 

3) มีความจําเปนเรงดวน 

4) ลักษณะการใชงาน/จํากัดทางเทคนิคตองระบุยี่หอ 

5) จําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ 

6) ใชในราชการลับ 

7) จําเปนตองถอดตรวจกอนเพ่ือประเมินคาใชจาย 

8) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

1) ดําเนินการดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก/ใชวิธีคัดเลือกแลวไมไดผล 

2) ไมเกินวงเงินท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ไมเกิน 5 แสนบาท)  

3) มีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเพียงรายเดียว 

4) มีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉิน 

5) เก่ียวพันกับพัสดุท่ีซ้ือไวกอนแลว 

6) เปนพัสดุจะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ 

7) ท่ีดิน/สิ่งปลูกสรางท่ีตองซ้ือเฉพาะแหง 

8) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

 



ข้ันตอนการจัดซ้ือหรือจาง (ภาพรวม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดซ้ือจัดจาง 

ขอบเขตของงาน/Spec. 

ทํารายงานขอซ้ือ/จาง 

ขออนุมัติส่ังซ้ือ/จาง 

การทําสัญญา 

การตรวจรับพัสดุ 

ดําเนินการจัดหา 

ประกาศเผยแพรแผนฯ 

รับฟงความคิดเห็น (e-bidding  

วงเงินเกิน 5 ลานบาท) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจางท่ัวไป 3 วิธี(วิธีประกาศเชิญ

ชวนท่ัวไป,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะเจาะจง 

ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจาง 

1.หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

     2.ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น 

 
หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 



 

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Bidding : e-Bidding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เจาหนา ท่ี/ผู ท่ี ไดรับ
มอบหมายจากหนวยงาน
ของรัฐจัดทําแผนจัดซื้อจัด
จางประจําปและประกาศ

 

2. คณะกรรมการ/เจาหนาท่ี/
ผูท่ีไดรับหมอบหมายจาก
หนวยงานของรัฐจัดทําราง
ขอบเขตของงาน รวมท้ัง
จัดทําเอกสารซื้อหรือจาง 

3. เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํา
รายงานขอซื้อขอจางเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
เ พ่ื อขอความ เห็ นชอบ
รายงานขอซื้อขอจาง 

4. หัวหนาเจาหนาท่ีนํา
ร า งประกาศ เอกสาร
เผยแพรลงเว็บไซต เพ่ือ
รับฟงความคิดเห็น ท้ังน้ี
แล วแต ดุ ลย พิ นิจของ
หนวยงาน (3วัน ทําการ) 

นํารางประกาศ/เอกสาร ประกวดราคารับฟง
ความคิดเห็น (วงเงินเกิน 5 ลานบาท) 

ไมนํารางประกาศ/เอกสาร ประกวดราคารับ
ฟงความคิดเห็น(วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท) 

5. ใหหัวหนวยงานของรัฐเห็นชอบใหนํา
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร 

มีผูเสนอ
ความคิดเห็น 

ไมมีผูเสนอ
ความคิดเห็น 

ปรับปรุง ไมปรับปรุง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กรณีจําเปนใหกําหนดวันเวลา ให
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) 
กอนถึงวันเสนอราคา ไมนอยกวา 3 
วันทําการ 

7. ผูเสนอราคาเขาเสนอราคา
ผานระบบ e-GP โดยเสนอ
ราคาไดเพียงครั้งเดียว 

8. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ
จัดทํารายงานผลการพิจารณา
พรอมความเห็นเสนอตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐ เพ่ือขอความ
เห็นชอบ (ภายใน 7 วันทําการ) 

9. หัวหนาหนวยงานของรัฐ
และผูมีอํานาจอนุมตัิซื้อหรือ
จาง เห็นชอบผลการพิจารณา 

10. ทําการประกาศผูชนะ
การเสนอราคา 

11. ลงนามในสญัญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือ
ขอตกลง ท้ังน้ี ภายหลังจากพน
ระยะเวลาอุทธรณผลการพิจารณา 



 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานซ้ือหรือจาง 

 

 

 

 

 

มติองคกรประชุม 
: เห็นวาไมถูกตอง 

รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
เพ่ือทราบและส่ังการ 

มติองคประชุม 

: เห็นวาถูกตอง 

: รับพัสดุไว ถือวาสงมอบถูกตอง 
ณ วันท่ีสง : สงมอบพัสดุให
เจาหนาท่ี 

ทําใบตรวจรับ อยางนอง 2 ฉบับ 
ใหผูขาย/ผูจาง 1 
 และ จนท.1 

รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
เพ่ือทราบ 

ทราบ 
(ตามมติ) 

ส่ังการ 

มติองคประชุม 
: เห็นวาถูกตอง

บางสวน 

คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

(ครบองคประชุม) 

มติองคประชุม 
: บางคนไมรับ

 

สัญญา 
ไมไดกําหนดเปน

อยางอ่ืน 

รับไวเฉพาะท่ีถูกตอง 

รายงาน 
หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

แจงคูสัญญา 

ทําบันทึกความเห็นแยง 

เสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐเพ่ือส่ังการ 

ไมรับ 

ใหรับ 

ภา
ยใ

น 
3 

วัน
ทํา

กา
ร 


