
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุ

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e-market) 

และด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e-bidding)



ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e-market) 

และด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e-bidding)

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพสัดุการจัดหาพัสดุ

ด้วยวิธีตลาดอิเลก็ทรอนกิส ์(Electronic Market : e – market) 
และด้วยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 

e – bidding) 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2558
(คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และ 

วันที่ 27 มกราคม 2558)



  - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 63   
    ลว. 23 ก.พ. 2558
  - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 64 
    ลว. 23 ก.พ. 2558
    (ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ส่วนกลาง 9 แห่ง กับ รพ. 3 แห่ง)
  - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 150 
    ลว. 10 เม.ย. 2558  ส่วนราชการในสังกัดส่วนกลาง (ยกเว้นสถานศึกษา)
  - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 188 
    ลว. 27 พ.ค. 2558 ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค และส่วนราชการในส่วนกลาง 
    ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  (บางส่วน ยกเว้นสถานศึกษา) 

หนังสือเวียนรายชื่อส่วนราชการทีต่้องด าเนินการ
ตามแนวทางปฏบิตัิฯ นี้

















วัสดุ
ส านักงาน 

ได้แก่

1. กระดาษ
ถ่ายเอกสาร หรือ
พิมพ์งานทั่วไป

 2. ผงหมึก/ตลับผงหมึก 
(Toner)

 3. แฟ้มเอกสาร

4. เทปปิดส าหรับ
การเข้าเล่ม

 5. ซองเอกสาร

พัสดุที่ต้องด าเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)



พสัดุที่ต้องด าเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเลก็ทรอนกิส ์
(Electronic Market : e – market)

ยารักษาโรค ได้แก่
1. Doxazosin ยารักษาภาวะต่อมลกูหมากโต
2. Calcium carbonate ยาป้องกันและรักษาภาวะขาด
แคลเซียม



ก าหนดความต้องการ

งบประมาณ

จัดท าแผน จัดหาพสัดุ

การบริหารสัญญา

การควบคุมและจ าหน่ายพสัดุ

เบิกจ่ายเงิน

กระบวนการบริหารงานพัสดุ



การ

แลกเปลี่ยน

การเช่า

การจ้าง

ออกแบบ

ควบคุมงาน

การจ้าง

ที่ปรึกษา

การจ้าง

การซื้อ

การ

จัดท าเอง

การพัสดุ

15



ทราบยอดเงิน
(ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 13)

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
(ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 

ข้อ 27)

ขั้นตอนวิธี e - market ขั้นตอนวิธี e - bidding

ท าสัญญา

ตรวจรับ

เบิกจ่าย

ก าหนด
ขึ้นใหม่

คงเดิมตาม
ระเบียบฯ 35

ขั้นตอนปฏิบัติ วิธี e – market และ วิธี e - bidding



วงเงินงบประมาณก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

e-Auction

สอบราคา

ตกลงราคา

ไม่เกิน 100,000 บาท

เกิน 100,000 บาท – ไม่เกิน 2,000,000 บาท

ตั้งแต่ 2,000,0000 บาท

หลักการจัดซื้อจัดจ้างเดิม



  สินค้าไมซ่ับซ้อน

e-Market

สินค้าซับซ้อน

e-Bidding

ทุกขั้นตอน

เป็นอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักการจัดซื้อจัดจ้างใหม่



การใช้บังคับ

แนวทางปฏิบตัินี้ 
- ใช้บังคับส าหรับการจัดหาพสัดุของส่วนราชการน าร่อง   
  ตามท่ี กวพ. ก าหนด
  ไม่รวมถึง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคมุงาน  
  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธพีิเศษ และกรณีพิเศษ ที่สามารถ
  ด าเนินการได้ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
  เพิ่มเติม

 *** ส าหรับวิธีตกลงราคา ยังสามารถด าเนินการได้ตามระเบียบฯ พัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นเดียวกัน ****



นอกจากที่ก าหนดไวแ้ล้วตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e- Catalog)
คือ ระบบฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บรกิาร/งานจ้าง 

 ของผู้ขาย /ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง 
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) ของกรมบัญชกีลาง
ซึ่งจะมรีายละเอียดของสินคา้ ค าแนะน าสินค้า พร้อมค าบรรยายประกอบ 
โดยจดัแบง่ประเภทสินค้าเป็นหมวดหมู่ ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด    

เพื่อความสะดวกต่อการสืบคน้ของส่วนราชการผู้จดัหา

“UNSPSC” (United Nations Standard Products and Service 
Code) หมายความว่า รหัสสินค้า หรือบริการภาครัฐ ตามคูม่ือ
กรมบัญชีกลาง

ค าจ ากัดความ/นิยาม



“ระบบตลาดอเิล็กทรอนิกส์” (Electronic Market : e – market) 
ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยวิธีซ้ือ
หรือจ้าง ซึง่ทีม่ีรายละเอียดคุณลักษณะท่ี ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือ
บริการท่ัวไป มีมาตรฐานซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจดัซือ้สินค้าหรือ
งานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e- catalog โดยให้ผูข้าย ผู้ใหบ้ริการ 
หรือผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement :  e - GP  
ของกรมบัญชีกลาง

ค าจ ากัดความ/นิยาม 



     “ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส”์  (Electronic Bidding : 
e – bidding) ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างทีม่ีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีมีความซับซ้อน 
มีเทคนิคเฉพาะ หรือ เป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ 
e – catalog โดยให้ผูข้าย ผู้ใหบ้ริการ หรือผู้รับจ้าง เข้ายื่นประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนิกส์ 
(e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

 

ค าจ ากัดความ/นิยาม 



อ านาจและหน้าที่

คณะกรรมการวา่ดว้ยการพัสดุ (กวพ.) มีอ านาจหน้าที่
1. ตีความและวินิจฉัยปัญหา รวมถึงพิจารณาการอนุมัติยกเว้น 

หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้
2. คัดเลือกสินค้าหรือบริการส าหรับด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3. พิจารณาค าร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแนวทาง

ปฏิบัตินี้
4. ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
6. ก าหนดส่วนราชการน าร่องให้ด าเนินการจัดหาพัสดุตามแนวทาง

ปฏิบัตินี้



กรมบัญชกีลาง มีอ านาจหน้าที่
1. จัดท าและพัฒนาระบบ e-catalog
2. คัดเลือกส่วนราชการน าร่องส าหรับด าเนินการตามแนวทาง

ปฏิบัตินี้
3. ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการที่ด าเนินการผ่านระบบ

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ สตง.
4. ในกรณีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e – market หรือ วิธี e – bidding 

มีปัญหาข้อขัดข้องท าให้ไมอ่าจด าเนินการต่อไปได้ ให้กรมบัญชีกลางแจ้งผู้ขาย 
ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่เข้าร่วมในการเสนอราคาทราบถึงข้อขัดข้อง
ดังกล่าว ทาง e – mail หากกรณีมีปัญหาข้อขัดข้องทั้งระบบให้กรมบัญชีกลาง
แจ้งให้ส่วนราชการทราบ

อ านาจและหน้าที่ (ต่อ)



อ านาจและหน้าที่ (ต่อ)

ผู้เสนอราคามีหน้าที่ 
1. ลงทะเบียนในระบบ e - GP 

           - เพิ่มข้อมูลคณุสมบัตแิละแคตตาล๊อกสินค้า 
           - แสดงเอกสารหลกัฐานการเปน็ผู้มีอาชพีขายหรือรบัจา้งงาน
นั้นในระบบ ตลอดจนปรบัปรุงสินค้า หรืองานจ้างใหเ้ปน็ปัจจบุันเสมอ

2. ศึกษาการใช้โปรแกรมและทดลองใช้โปรแกรมของ
กรมบญัชกีลาง โดย Download ได้ทางเวบ็ไซต์ 
www.gprocurement.go.th

http://www.gprocurement.go.th/


e-Catalog
ผู้ค้า

ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า (UNSPSC)
- คุณสมบัติ

Market

   ส่วนราชการ

ประกาศ

สินค้า

- คุณสมบัติสินค้า 

- จ านวน

ผู้ค้า

- คุณสมบัติ

ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สินค้า

- ราคา

ฯลฯ

ประกาศ ผู้ค้า
ตอบกลับ

e-Market

ผู้ชนะ

การเสนอราคา

RFQ,RFA



วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
ทีไ่ม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดซื้อสินค้าหรอืงานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e - catalog กระท าได ้ 2 ลักษณะ 
ดังน้ี

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) 
ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ 
การจัดหาพัสดุครั้งหน่ึง ซึ่งมรีาคาเกิน 5,000,000 บาท



การจัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวธิ ี
e - market

- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธตีลาด
อิเล็กทรอนกิส์ ตามตวัอย่างที ่กวพ. ก าหนด 

-การเผยแพร่เอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวธิตีลาดอิเลก็ทรอนิกส์ 
ให้จัดท าเป็นประกาศ และมีสาระส าคัญ ดังนี้

(1) รายการพัสดทุี่ต้องการซื้อ 
(2) คณุสมบตัิของผู้มีสิทธิเสนอราคา
(3) ก าหนดวนั เวลา เสนอราคา



ขั้นตอนวิธี e - market

เจ้าหน้าที่พัสดจุัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ใบค าขอเสนอราคา (RFQ) 
ร่างประกาศ และเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวธิ ีe – market 

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



หัวหน้าส่วนราชการ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

    ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธี e – market ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/
กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศที่หน่วยงาน
 ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ

ส่งกลับเจ้าหนา้ที่พัสดเุพื่อแก้ไข



ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ที่ลงทะเบียนในระบบ e – GP และ
มีสินค้าหรือบริการในระบบ e – catalog ที่มีความสอดคล้องกับ

ที่ส่วนราชการก าหนด จะได้รับ mail จากระบบ e - GP

      สามารถดูรายละเอยีดของประกาศ และเอกสารฯ 
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง



     ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ที่ไม่ได้ลงทะเบียน และยังไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ 
หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ ในระบบ e – catalog 
ที่ได้รับทราบข้อมูลประกาศจากเว็บไซต์ฯ หากประสงค์จะเสนอราคา 
สามารถด าเนินการดังน้ี

กรณียังไม่ได้
ลงทะเบียน

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้
ลงสินค้าและบริการใน e - catalog

 ลงทะเบียนในระบบ 
e – GP และลงสินค้า/

บริการ ในระบบ 
e - catalog

ลงสินค้า/บริการ 
ในระบบ 

e - catalog

**ทั้งนี้ ต้องด าเนินการก่อนวันเสนอราคา**



การเสนอราคา
(ไม่เกิน 1 วันท าการ นับถัดจากวันครบก าหนด
ท่ีน าประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์)

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (RFQ)
  วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน

5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้
1. เมื่อได้รับใบค าขอเสนอราคา (RFQ) และประสงค์จะเสนอราคา เมื่อถึง

ก าหนดเวลาเสนอราคา ให้ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา เพื่อเสนอราคาผ่านระบบ 
e - GP 

2. เมื่อเสนอราคาแล้วต้องยืนยันการเสนอราคา โดยเสนอราคาได้เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น



(2)  การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
       (Thai Auction) วงเงินเกิน 5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้
     1. เมื่อได้รับใบค าขอเสนอราคา (RFQ) และประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา 
มายังส่วนราชการผ่านทางระบบ e – GP ในวัน เวลา ท่ีส่วนราชการก าหนด
     2. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพื่อลงทะเบียนและทดสอบ
ระบบ ภายในเวลาท่ีส่วนราชการก าหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และทดสอบ 15 นาท)ี
     3. เริ่มกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาราชการ
ผ่านทางระบบ e – GP ท้ังนี้ กระบวนการเสนอราคาให้กระท าภายในเวลา 30 นาที

 ในระหว่างการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะไม่เห็นราคาของผู้เสนอราคารายอื่น 
 โดยจะมีเพียงสัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอของผู้เสนอราคารายต่ าสุด



เกณฑ์ราคาการพิจารณา

    
เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ดังนี้
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคารายต่ าสุด ใบเสนอราคา เอกสาร
  หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผูเ้สนอราคาที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างงานนั้น 
  แคตตาล็อก หรือเอกสารอื่น (ถ้าม)ี จากระบบ e – GP โดยจัดท า
  ในรูปแบบเอกสาร
- พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผูเ้สนอราคาที่ถูกต้อง
  ตามที่ก าหนดไว้



ยกเว้นและก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ 
ส าหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)

- ตามแนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 22 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบเพียง
ใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุดจากระบบ e - GP ตามที่ผู้เสนอราคา 
เสนอราคาผ่านระบบ e – GP โดยผู้เสนอราคาไม่จ าต้องแนบแบบใบเสนอราคา
ในรูปแบบ PDF File แต่อย่างใด และให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาพัสดุหรืองานจ้าง
ของผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วจึงเสนอ
ให้ซื้อหรือจ้างจากรายนั้น

  เนื่องจากเม่ือผู้เสนอราคาเข้ามาลงทะเบียนในระบบ e - GP 
กรมบัญชีกลางจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อนอนุมัติการ
ลงทะเบียนให้กับผู้เสนอราคาแล้ว 

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258  ลว. 24 ก.ค. 2558



  - ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไข เช่น 
เสนอราคารวมทั้งสิ้นเป็นราคาต่อหน่วย โดยที่มิได้เสนอราคารวมทั้งสิ้น
เป็นจ านวนเงินเท่าใดเข้าไปในระบบด้วย ให้ถือว่าผู้เสนอราคาราย
ดังกล่าวเสนอราคาผิดเงื่อนไข กรณีน้ีส่วนราชการจะยกเลิก
การเสนอราคาในครั้งน้ัน หรือจะพิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอ
ราคาต่ าในล าดบัถัดไปก็ได้ และหากส่วนราชการเห็นสมควรพิจารณา
ผู้เสนอราคารายต่ าในล าดับถัดไป ให้ส่วนราชการส่งแบบแจ้งปัญหา
การใช้งานในระบบ e-GP มายังกรมบัญชีกลางด้วย เพ่ือด าเนินการ
ในระบบ e – GP ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258  ลว. 24 ก.ค. 2558



การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผู้เสนอราคา
หลายราย

กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว กรณีไม่มีผู้เสนอราคา

   ให้เสนอความเห็นให้
ซื้อ/จ้าง จากรายท่ีเสนอ

ราคาต่ าสุด กรณีมีผู้
เสนอราคาต่ าสุดเท่ากัน
หลายราย ให้พิจารณา

ผู้ท่ีเสนอราคา
ในล าดับแรก

พิจารณาแล้ว
เห็นว่า มีความ
เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้เสนอ

ความเห็นให้
รับราคา

พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่มี

ความเหมาะสม
และไม่เป็น

ประโยชน์ต่อ
ราชการ 

ให้เสนอความเห็น
ให้ยกเลิกแล้วด าเนินการใหม่ 

หรือใช้วิธีพิเศษ 
ตามระเบียบฯ 

พัสดุ พ.ศ. 2535 
ข้อ 23 (8) หรือ 24 (6) 

แล้วแต่กรณี 



(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่
ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างหรือต่อรอง
ราคาแล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(2) ถ้าท าตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่
พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายต่ าสุดในครั้งน้ันเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม ให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการว่า จะปรับลด
รายการ/จ านวน/เนื้องาน หรือของบประมาณเพิ่ม หรือยกเลิกการจัดหาเพื่อด าเนินการใหม่ แล้วแต่
กรณี



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรายงาน
ผลการพิจารณาและความเห็น

พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ส่งผลการพิจารณาให้

ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
และประกาศผลการพิจารณา
ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
และเว็บไซต์หน่วยงาน

หัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุชี้แจง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ยกเลิก



ส่วนราชการ

ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดท า

ประชาชนทั่วไป

เผยแพร่/วิจารณ์

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พิจารณาผล

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคา

e-Bidding



วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e - bidding)

การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท 
โดยเป็นการจัดหาพสัดุทีม่ีรายละเอียดคุณลักษณะที่มี
ความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรอืเป็นสินค้าหรือบริการ
ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e – market



การจัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวธิ ี
e - Bidding

-  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซ้ือหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กวพ.   
   ก าหนด 

การจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา
  หัวหน้าส่วนราชการอาจจะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบจัดท ารายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของส่วนราชการได)้



การจัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวธิ ี
e - Bidding

- การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ ให้จัดท าเป็น
ประกาศ และมสีาระส าคัญ ดังนี้

(1) รายการพัสดทุี่ต้องการซื้อ หรืองานจ้างทีต่้องการจ้าง
(2) คณุสมบตัิของผู้มีสิทธิเขา้เสนอราคา
(3) หลักเกณฑก์ารพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา
(4) ก าหนดวนั เวลา เสนอราคา
(5) ก าหนดใหน้ าตัวอย่างพัสดุมาแสดงในวนั เวลา สถานที่ 

                 ที่ก าหนด (ถ้ามี)



ขั้นตอนวิธี e - bidding

ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดเุสนอรายงานขอซ้ือขอจา้ง ไปพร้อมกับ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่านหวัหนา้เจ้าหนา้ทีพ่สัดุ 
เพื่อขอความเหน็ชอบจากหวัหน้าส่วนราชการ



หัวหน้าส่วนราชการ

เห็นชอบร่าง ไม่เห็นชอบร่าง

ไม่น าร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวด
ราคาฯ เผยแพร่ให้

สาธารณชน เสนอแนะ 
วิจารณ์

น าร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวด

ราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
หน่วยงานและเว็บไซต์

กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ เพื่อให้สาธารณชน 

เสนอแนะ วิจารณ์ 

แจ้งความเห็นให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุและ
ผู้รับผิดชอบจัดท า

รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะเพื่อด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข



ยกเว้นและก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ ส าหรับ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

- การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน
เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ส่วนราชการด าเนินการ
ดังนี้

(1) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ ที่จะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ 
วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

(2) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการน าร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน
เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258  ลว. 24 ก.ค. 2558



หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นชอบร่าง

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้

สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท าและเผยแพร่เอกสารประกวด
ราคาฯ ในรูปแบบประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ

ส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ ไปพร้อมกับให้/จ าหน่ายเอกสารประกวด

ราคา ผ่านทางระบบ e - GP

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
ฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
เพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ 

วิจารณ์ร่าง

ไม่มีผู้วิจารณ์  มีผู้วิจารณ์



หัวหน้าส่วนราชการ
ไม่เห็นชอบร่างฯ

แจ้งความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุและ
ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท ารายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะเพื่อด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงาน
ขอปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่น าร่างฯ เผยแพร่ 
เพือ่ให้วิจารณ์

น าร่างฯ เผยแพร่ 
เพือ่ให้วิจารณ์

ไม่มีผู้วิจารณ์

มีผู้วิจารณ์

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท า
และเผยแพร่เอกสารประกวดราคาฯ 
ในรูปแบบประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ ไปพร้อมกับให้/จ าหน่าย

เอกสารประกวดราคา ผ่านทาง
ระบบ e - GP



  มีผู้วิจารณ์

ไม่ปรับปรุง

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงาน
พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

เพื่อขอความเห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าและเผยแพร่เอกสารประกวดราคาฯ 
ในรูปแบบประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ส่วนราชการและ

กรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ไปพร้อมกับให้/จ าหน่าย
เอกสารประกวดราคาฯ ผ่านทางระบบ e - GP

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงานขอปรับปรุง
แก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาฯ พร้อมความเห็น 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ

ปรับปรุง

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดนุ าร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
ไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเวบ็ไซต์

ส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันท า
การ

มีผู้วิจารณ์ ไม่มีผู้วิจารณ์

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ



     ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

วงเงินท่ีจัดหา

ระยะเวลา
การเผยแพร่ 
ไม่น้อยกว่า 
(วันท าการ)

ระยะเวลา
ให้ในการค านวณ

ราคา
ไม่น้อยกว่า 
(วันท าการ)

เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 5 3

เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 5 5

เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 5 7

เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป 5 15

หนังสือคณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดุ
ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258  ลว. 24 ก.ค. 2558

         *** ส าหรับวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ
กล่าวคือ ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ***



      
การเสนอราคาให้ท าหลังปิดการให้/จ าหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ 

ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และก าหนดวันเสนอราคาเพียงวันเดียว โดยจะต้อง
เป็นวันและเวลาราชการ (เสนอราคาต้ังแต่เวลา 8.30 – 16.30 น)
- กรณีไม่มีการยื่นพัสดุเพ่ือน าเสนอ/ทดสอบ ก าหนดให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสาร
การเสนอราคาผ่านทางระบบ e – GP เท่าน้ัน
- กรณีที่มีการยื่นพัสดุเพ่ือน าเสนอ/ทดสอบ ก าหนดให้ผู้เสนอราคา ยื่นเอกสาร
การเสนอราคาผ่านทางระบบ e – GP ก่อน หลังจากน้ันจึงให้ยื่นพัสดุต่อ
ส่วนราชการ ณ สถานที่ที่ก าหนด ภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา
ตามวัน เวลา ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
     ผู้เสนอราคาสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารทีย่ืน่ได้ในช่วงเวลาก่อนที่จะตกลง
ส่งเอกสาร แต่เมื่อได้ตกลงสง่เอกสารแล้ว ระบบ e – GP จะป้องกันไม่ให้มี
การแก้ไขหรือยื่นเพ่ิมเติมได้



ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” ก่อนถึงก าหนด
วันเสนอราคา โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ตามระเบียบฯ พัสด ุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 35 วรรคหนึ่ง 



   ประธาน ๑ คน
   กรรมการอ่ืนอย่างน้อย ๒ คน
   แต่งตั้งจากขา้ราชการ พนักงานราชการ 
       พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างประจ า 

**   ทั้งนี้  โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ
**  ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นอีกไม่เกิน ๒ คน ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
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หลักเกณฑร์าคา 
(PRICE)

หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 
(PRICE PERFORMANCE)

หลักเกณฑก์ารพิจารณา



ก าหนดตัวแปรไว้ 2 ลักษณะ

ประเภทบังคับ ประเภทไม่บังคับ

เลือกอย่างน้อย 2 ตัวแปร



1. ตัวแปรหลัก
ประเภทบังคบั

2. ตัวแปรหลัก
ประเภทไม่บังคับ

ราคาที่เสนอ (Price)

ผลการประเมนิผูค้้า
ภาครัฐ (Grading)

คุณภาพและคณุสมบตัทิีเ่ปน็
ประโยชนต์่อทางราชการ

การเสนอพสัดทุีเ่ป็นกิจการทีร่ัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนบัสนุน



ประเภทไม่บังคับ 

    การเสนอพสัดทุีเ่ป็นกิจการทีร่ัฐต้องการส่งเสริมหรอืสนับสนุน
เป็นตัวแปรหลัก ให้ก าหนดคุณสมบตัิของ ตัวแปรรอง ได้แก่
1. เครื่องหมายฉลากเขียว
2. เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
3. โรงงานที่ได้รับการรบัรองระบบคุณภาพ (ISO) 
4. เครื่องหมายตระกร้าเขียว
5. จดทะเบียนผลิตภัณฑ์
6. พสัดทุีผ่ลติในประเทศ



คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ

ได้แก่
 คุณภาพของสินค้า
 มาตรฐานของสินค้า
 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
 บริการหลังการขาย
 ประโยชน์ระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนราชการ



ตัวแปรหลักที่ใช้ประเมิน น้ าหนัก บริษัท/คะแนนที่ได้
A B C D

1.  ราคา 50 50 83 100 100
2.  คุณภาพและคุณสมบัติที่

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
10 100 90 80 70

3. การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน

40 ฉลาก
เขียว+

มอก+ISO
100

มอก

70

ผลิตใน
ประเทศ

40

ผลิตใน
ประเทศ

40

รวม/คะแนนเมื่อถ่วงน้ าหนัก
แล้ว

100 75 78.5 74 73

ตัวอย่าง การพจิารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา 
โดยใช้หลักเกณฑ์ (Price Performance)



หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
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-  ให้ส่วนราชการก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณา
ผู้ชนะการเสนอราคา โดยเลือกใชห้ลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด 
กล่าวคือ หลักเกณฑร์าคา (Price) หรือหลักเกณฑก์ารประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยการ
พจิารณาเลือกหลักเกณฑ์ใดแล้ว ให้ส่วนราชการด าเนินการใช้
หลักเกณฑด์ังกล่าวในการพจิารณาของทัง้โครงการ
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- ให้ส่วนราชการจัดเตรียมเอกสารเพื่อน าเข้า (upload) ในระบบ e-GP 
โดยการแปลง (Covert) หรือสแกน (Scan) เอกสารตน้ฉบับ ในรูปแบบ PDF File โดยมี
ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 DPI (Dots per inch) 

- กรณีที่การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องมเีอกสารหรือรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารทีผู่้เสนอราคาได้ย่ืนไว้แล้วผ่านระบบ e-GP ในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญ หากผู้เสนอราคาไม่สามารถน าเข้าระบบ e-GP ได้ หรอืน าเขา้ระบบ 
e-GP แล้วจะเกิดอุปสรรคในการพิจารณาของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการก าหนดให้
ผู้เสนอราคาจัดส่งหรือน าเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าว ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา 
พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี ก ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือ
น ามาแสดง ตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ซึ่งจะต้องด าเนินการภายใน ๕ วันท าการ 
โดยก าหนดเป็นเงือ่นไขไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน ตามนัย
แนวทางปฏิบตัิแนบท้ายประกาศฯ ข้อ ๒๖ วรรคท้าย



หลักประกันการเสนอราคา มูลค่าหลกัประกัน  
เงื่อนไขการยึดและการคืนหลักประกัน 

กระท าได้ในกรณ ีดงันี้
(1) หลักประกนัการเสนอราคา        หนังสือค้ าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์

   ของธนาคารภายในประเทศ
(2) มูลค่าหลกัประกนั         ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ
(3) เงื่อนไขการยึด        ได้รับคดัเลือกแล้วไม่ท าสัญญา
(4) การคืนหลกัประกนั    ภายใน 15 วัน นบัถดัจาก 
     การเสนอราคา         วนัพิจารณาเบื้องตน้เรียบร้อยแล้ว
                                              เว้นแต ่ ผู้เสนอราคารายที่คดัเลือกไว ้

   3 ล าดับแรก คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญา                          
                                              หรือผู้เสนอราคาได้พน้ข้อผกูพันแลว้ 



หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
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หลักประกันการเสนอราคา 
ก าหนดให้ใช้ส าหรับการจัดหาพัสดุที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป

ให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี
(1) หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คน้ันช าระต่อเจ้าหน้าที่

หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันท าการ
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาใช้

เป็นหลักประกันการเสนอราคา ใหผู้้เสนอราคาส่งเชค็หรือพันธบัตรในรูปแบบ PDF File 
ผ่านทางระบบ e – GP ในวันเสนอราคา และให้ส่วนราชการก าหนดให้ผู้เสนอราคา
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ตามวัน และเวลา
ที่ก าหนด ซึ่งจะต้องด าเนินการภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา  โดยก าหนด
เป็นวันใดให้ชัดเจนไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามนัยแนวทางปฏิบัติแนบ
ท้ายประกาศฯ ข้อ 26 วรรคท้าย



หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258  ลว. 24 ก.ค. 2558

หลักประกันการเสนอราคา (ต่อ)
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ

ธนาคารภายในประเทศ กรณีธนาคารได้ออกหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ผู้เสนอราคาที่ได้ยื่นขอหนงัสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และ
ผู้เสนอราคา
ได้ใช้ยื่นต่อส่วนราชการ ให้ส่วนราชการด าเนินการส่งคืนหลักประกันให้แก่
ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบ e – GP

โดยเข้าเมนูหลักประกันซอง และเลือกการคืนหลักประกันซอง 
เม่ือด าเนินการกรอกรายเอียดของข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ระบบ e – GP 
จะด าเนินการส่งข้อมูลไปยังธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
และให้ส่วนราชการแจ้งผู้เสนอราคาทราบผ่านทางระบบ e – GP ด้วย ตามนัย
แนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 34 (4) 



หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส ์(ข้อ 37)

เมื่อถึงก าหนดวันรับข้อเสนอ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้
(1) การรับเอกสารเสนอราคา ให้รับผ่านทางระบบ e – GP เว้นแต่ กรณีมีรายละเอียด
     ท่ีมีความจ าเป็นโดยสภาพท่ีต้องให้น าตัวอย่างมาแสดง
(2) เมื่อพ้นก าหนดการรับเอกสารเสนอราคาแล้ว ห้ามรับเอกสารเพิ่มเติม 
     เว้นแต่ กรณีตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535  ข้อ 16 (9)
(3) จะต้องเก็บเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายเป็นความลับ
(4) ให้คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย ผ่านทางระบบ 

e – GP และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคา   
     ทุกแผ่น
(5) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้าม)ี แล้วคัดเลือกผู้เสนอ  
     ราคาท่ียื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตามท่ีก าหนดไว้
(6) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แล้วเสนอซื้อหรือจ้าง
     จากผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้เสนอราคาท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด 
     แล้วแต่กรณี



ให้ยกเลิก
- มีผู้เสนอราคารายเดียว
- ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว

คณะกรรมการฯ 
เห็นสมควรด าเนินการต่อไป

ต่อรองราคา

ไม่มีผู้เสนอราคา/
มีแต่ไม่ถูกต้อง

ให้ยกเลิก



กรณีผู้เสนอราคารายทีส่มควร
ซื้อหรอืจา้งเสนอราคาสูงกว่า

วงเงินงบประมาณ

(1) แจ้งผู้เสนอราคา
รายนั้นเพ่ือต่อรองราคา

(3) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ปรับลดรายการ/ลดจ านวน/ลดเนื้องาน/

ขอเงินเพิ่ม/ยกเลิก

(2) เรียกผู้เสนอราคา
ทุกรายมาต่อรองราคาใหม่

พร้อมกัน



    เมื่อด าเนินการตามข้อ 37 แล้วเสร็จ ใหค้ณะกรรมการฯ 
รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ได้รับไว้ทั้งหมด ผ่านหัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสดุ ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมเสนอผู้มีอ านาจอนมุัติ
สั่งซื้อหรือ
สั่งจ้าง ก่อนแจ้งผลให้ผูเ้สนอราคาทกุรายทราบ และประกาศ
ผลในเวบ็ไซต์ของส่วนราชการและของกรมบัญชกีลาง



หัวหน้าส่วนราชการ

เห็นชอบ คืนหลักประกันการเสนอราคาแก่
ผู้เสนอราคารายท่ีไม่ได้

ถูกคัดเลือกไว้ ภายใน 15 วัน

ไม่เห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผล
ท่ีไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ชี้แจง
แล้วเสนอความเห็นอีกคร้ัง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ยกเลิก

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทาง e – mail และ
ประกาศผลการพิจารณาทางเว็บไซต์หน่วยงานและกรมบัญชีกลาง



การขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) กรณียกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) หรือประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) และด าเนินการใหม่ 

- ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในคร้ังน้ัน 
และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรือได้รับ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซือ้เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์อีก

- ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) 
และส่วนราชการได้ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในคร้ังใหม่ 
ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาฯ e - Auction คร้ังก่อน มีสิทธิขอรับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ใหม่ โดยไม่ต้องเสยีค่าซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) อีก

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258  ลว. 24 ก.ค. 2558



อนึ่ง การด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวธิีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e - market) และด้วยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ที่ได้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้เดิม ก่อนวันที่ 
3 สิงหาคม 2558 ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าวต่อไป

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258  ลว. 24 ก.ค. 2558



การประเมินสิทธิผูเ้สนอราคา

สัญญาณไฟสเีขียว
สามารถท างานได้

สัญญาณไฟสีเหลือง

ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญา

สัญญาณไฟสแีดง
ห้ามท าสัญญา 

เนื่องจากทิ้งงาน



บทเฉพาะกาล

การด าเนินการใดๆ ที่กระท าก่อนหน้าวันที่
แนวทางปฏบิัตินี้ใชบ้ังคับเป็นอันสมบูรณ์ 

และให้มีผลต่อไปตามระเบียบเดิม
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