
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Market : e-market)  

และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Bidding : e-bidding) 

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ 



 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
 เรื่อง แนวทางปฏิบตัใินการจัดหาพสัดุการจัดหาพสัดุ 

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Market : e – market) และ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – 

bidding)  
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่4 กุมภาพนัธ์ 2558 
(คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน 2557 และ  

วันที่ 27 มกราคม 2558) 



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) 



พัสดทุีต่้องด าเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเลก็ทรอนกิส ์
(Electronic Market : e – market) 

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



ก าหนดความต้องการ 

งบประมาณ 

จัดท าแผน จัดหาพสัด ุ

การบรหิารสญัญา 

การควบคุมและจ าหน่ายพสัดุ 

เบิกจ่ายเงิน 

กระบวนการบริหารงานพัสดุ 



การ 

แลกเปลี่ยน 

การเช่า 

การจา้ง 

ออกแบบ 

ควบคมุงาน 

การจา้ง 

ท่ีปรึกษา 

การจา้ง 

การซ้ือ 

การ 

จดัท าเอง 

การพสัดุ 
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ทราบยอดเงิน 
(ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 13) 

จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
(ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 

ข้อ 27) 

ขั้นตอนวิธี e - market ขั้นตอนวิธี e - bidding 

ท าสัญญา 

ตรวจรับ 

เบิกจ่าย 

ก าหนด 
ขึ้นใหม่ 

คงเดิมตาม
ระเบียบฯ 35 

ขั้นตอนปฏิบัติ วธีิ e – market และ วธีิ e - bidding 



วงเงินงบประมาณก าหนดวิธีการจดัซ้ือจดัจ้าง 

e-Auction 

สอบราคา 

ตกลงราคา 
ไม่เกนิ 100,000 บาท 

เกนิ 100,000 บาท – ไม่เกนิ 2,000,000 บาท 

ตั้งแต่ 2,000,0000 บาท 

หลกัการจดัซ้ือจดัจ้างเดิม 



  สินค้าไม่ซับซ้อน 

e-Market 

สินค้าซับซ้อน 

e-Bidding 

ทกุขัน้ตอน 

เป็นอเิลก็ทรอนิกส ์

สินค้าก าหนดวิธีการจดัซ้ือจดัจ้าง 

หลกัการจดัซ้ือจดัจ้างใหม่ 



การใช้บังคับ 
 

แนวทางปฏิบัตินี้  
- ใช้บังคับส าหรับการจัดหาพัสดุของส่วนราชการน าร่อง    
  ตามที่ กวพ. ก าหนด 
- ไม่รวมถึง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุม
งาน การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ และกรณีพิเศษ 
(รวมทั้งวิธ ี
ตกลงราคา) ยังคงถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 



นอกจากที่ก าหนดไว้แล้วตามแนวทางปฏิบัตินี้  
ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 



  - 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 และส่วนราชการใน
ส่วนกลาง  
    ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  (บางส่วน ยกเว้นสถานศึกษา)  

หนังสือเวียนรายชื่อสว่นราชการทีต่้องด าเนินการ 
ตามแนวทางปฏบิตัฯิ นี้ 



“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e- Catalog) 
คอื ระบบฐานข้อมูลรายละเอยีดสินค้า/บริการ/งานจ้าง  

 ของผู้ขาย /ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง  
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
ซ่ึงจะมรีายละเอยีดของสินค้า ค าแนะน าสินค้า พร้อมค าบรรยายประกอบ  
โดยจัดแบ่งประเภทสินค้าเป็นหมวดหมู่ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด     

เพือ่ความสะดวกต่อการสืบค้นของส่วนราชการผู้จัดหา 
 
UNSPSC (United Nations Standard Products and Service Code) 
หมายความว่า รหัสสินค้า หรือบริการภาครัฐ ตามคู่มือกรมบัญชีกลาง 
 

ค าจ ากดัความ/นิยาม 



 

 

 

 
 

 ระบบตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)  
ได้แก่ การจัดหาพสัดุตามระเบียบฯ พสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยวิธีซ้ือ 
หรือจ้าง ซ่ึงทีมี่รายละเอยีดคุณลกัษณะที ่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือ
บริการทั่วไป มีมาตรฐานซ่ึงก าหนดให้ส่วนราชการจัดซ้ือสินค้าหรือ 
งานจ้างทีก่ าหนดไว้ในระบบ e- catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ  
หรือผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อเิลก็ทรอนิกส์ Electronic Government Procurement :  e - GP   
ของกรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

 

ค าจ ากดัความ/นิยาม 



 
    ระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e – bidding) 
ได้แก่ การจัดหาพสัดุตามระเบียบฯ พสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  ด้วยวิธีการซ้ือ
หรือการจ้างทีมี่รายละเอยีดคุณลกัษณะทีมี่ความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ 
หรือ เป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e – catalog  
โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง เข้ายืน่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์  
ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง 

  

ค าจ ากดัความ/นิยาม 



อ านาจและหน้าที ่

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) 
 1. ตีความและวินิจฉัยปัญหา รวมถึงพิจารณาการอนุมัติยกเว้น  
หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
 2. คัดเลือกสินค้าหรือบริการส าหรับด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. พิจารณาค าร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัตินี้ 
 4. ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
 5. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 6. ก าหนดส่วนราชการน าร่องให้ด าเนินการจัดหาพัสดุตามแนวทาง 
ปฏิบัตินี้ 



 
กรมบัญชีกลาง 
 1. จัดท าและพัฒนาระบบ e-catalog 
 2. คัดเลือกส่วนราชการน าร่องส าหรับด าเนินการตามแนวทาง 
ปฏิบัตินี้ 
 3. ส่งข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการที่ด าเนินการผ่านระบบ 
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ สตง. 
 4. ในกรณีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e – market หรือ วิธี e – bidding  
มีปัญหาข้อขัดข้องท าให้ไม่อาจด าเนินการต่อไปได้ ให้กรมบัญชีกลางแจ้งผู้ขาย  
ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่เข้าร่วมในการเสนอราคาทราบถึงข้อขัดข้อง
ดังกล่าว ทาง e – mail หากกรณีมีปัญหาข้อขัดข้องทั้งระบบให้กรมบัญชีกลาง
แจ้งให้ส่วนราชการทราบ 
 

อ านาจและหน้าที่ (ต่อ) 



อ านาจและหน้าที ่(ต่อ)  
 
ผู้เสนอราคามีหน้าที่ 
 1. ลงทะเบยีนในระบบ e - GP  
           - เพิ่มข้อมูลคณุสมบัติและแคตตาล๊อกสินคา้  
           - แสดงเอกสารหลกัฐานการเปน็ผู้มีอาชพีขายหรอืรับจ้างงาน
นั้นในระบบ ตลอดจนปรับปรุงสินค้า หรืองานจ้างใหเ้ป็นปจัจุบันเสมอ 
 2. ศึกษาการใช้โปรแกรมและทดลองใช้โปรแกรมของ
กรมบัญชกีลาง โดย Download ได้ทางเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th 
 
 

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


e-Catalog 
ผู้ค้า 

ข้อมูลสินค้า 
- รหัสสินค้า (UNSPSC) 
- คุณสมบตั ิ
 

Market 

   ส่วนราชการ 

ประกาศ 

สนิคา้ 

- คุณสมบตัิสนิคา้  

- จ านวน 

ผูค้า้ 

- คุณสมบตั ิ

ฯลฯ 

ใบเสนอราคา 

- สนิคา้ 

- ราคา 

ฯลฯ 

ประกาศ ผู้ค้า 
ตอบกลบั 

e-Market 

ผูช้นะ 

การเสนอราคา 

RFQ,RFA 



วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Market : e – market) 

 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ 
ทีไ่ม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการ 
จัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e - catalog กระท าได้  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 
การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท 
 



ขั้นตอนวิธี e - market 

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง ใบค าขอเสนอราคา (RFQ)  
ร่างประกาศ และเอกสารการซื้อหรือการจ้างดว้ยวธิ ีe – market  

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอ 
หัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสดุ 



หัวหน้าส่วนราชการ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

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

ส่งกลับเจ้าหน้าทีพ่สัดเุพือ่แกไ้ข 



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

ที่ส่วนราชการก าหนด จะได้รับ mail จากระบบ e - GP 

      สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ 
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง 



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

กรณียังไม่ได้
ลงทะเบียน 

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
ลงสินค้าและบริการใน e - catalog 

 ลงทะเบียนในระบบ  
e – GP และลงสินค้า/

บริการ ในระบบ  
e - catalog 

ลงสินค้า/บริการ  
ในระบบ e - 

catalog 

**ทั้งนี ้ต้องด าเนินการก่อนวนัเสนอราคา** 



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
เดียวเท่าน้ัน 
 
 



(2)  การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส ์
       (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 ภายในเวลาที่ส่วนราชการก าหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และทดสอบ 15 นาที) 
     3. เริ่มกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาราชการ 
ผ่านทางระบบ e – GP ท้ังนี้ กระบวนการเสนอราคาให้กระท าภายในเวลา 30 นาที 
  ในระหว่างการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะไม่เห็นราคาของผู้เสนอราคารายอื่น  
 โดยจะมีเพียงสัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอของผู้เสนอราคารายต่ าสุด 



เกณฑ์ราคา การพจิารณา 

     
เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พสัดดุ าเนินการดังนี้ 
- ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคารายต่ าสดุ ใบเสนอราคา 
เอกสาร 
  หลักฐานทีแ่สดงว่าเป็นผู้เสนอราคาทีม่ีอาชพีขายหรือรบัจ้างงาน
นั้น  
  แคตตาล็อก หรือเอกสารอื่น (ถ้าม)ี จากระบบ e – GP โดยจัดท า 
  ในรูปแบบเอกสาร 
- พิจารณาคัดเลอืกพัสดหุรืองานจ้างของผู้เสนอราคาทีถู่กตอ้ง 
  ตามที่ก าหนดไว้  



การพจิารณาผลการเสนอราคา 

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  

ให้เสนอความเห็นให้
ยกเลิก แล้วด าเนินการ
ใหม่ 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/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

   
 (2) ถ้าท าตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่ 
พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายต่ าสุดในครั้งน้ันเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
หรือ 
สูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือ
จ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
   (3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการว่า จะปรับลด
รายการ/จ านวน/เนื้องาน หรือของบประมาณเพิ่ม หรือยกเลิกการจัดหาเพื่อด าเนินการใหม่ แล้วแต่
กรณี 



หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุรายงาน 
ผลการพิจารณาและความเห็น 

พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ 

ส่งผลการพิจารณาให้ 
ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ 

และประกาศผลการพิจารณา
ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
และเว็บไซต์หน่วยงาน 

หัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุชี้แจง 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ยกเลิก 



 
 

ส่วนราชการ 

รา่งประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

จัดท า 

ประชาชนทัว่ไป 

เผยแพร่/วจิารณ์ 

ประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

ผู้ค้า 

ประกาศ 

พจิารณาผล 

ประกาศผูช้นะ 

เสนอราคา 
 

e-Bidding 



วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
 e - bidding) 

 การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท  
โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มี 
ความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรือบริการ 
ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e – market 



ขั้นตอนวิธี e - bidding 

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง , จัดท าร่างประกาศ และร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ 

(หัวหน้าส่วนราชการอาจจะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบจัดท ารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้) 



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
เจ้าหน้าท่ีพัสดุและ
ผู้รับผิดชอบจัดท า

รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะเพื่อด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข 



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 เพื่อให้

วิจารณ ์น าร่างฯ 
เผยแพร่ เพื่อให้
วิจารณ ์

ไม่มีผู้วิจารณ ์

*มีผู้วิจารณ ์

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 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท าและเผยแพร่เอกสารประกวดราคา
ฯ  

ในรูปแบบประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ส่วนราชการและ
กรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ไปพร้อมกับให้/
จ าหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ ผ่านทางระบบ e - GP 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงานขอปรับปรุง
แก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาฯ พร้อมความเห็น 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ 

ปรับปรุง 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุน าร่างเอกสารประกวดราคาฯ  
ไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ 

ส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันท า
การ 

มีผู้วิจารณ ์ ไม่มีผู้วิจารณ ์

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 



       
 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  
     ผู้เสนอราคาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่ยื่นได้ในช่วงเวลาก่อนที่จะตกลง 
ส่งเอกสาร แต่เมื่อได้ตกลงส่งเอกสารแล้ว ระบบ e – GP จะป้องกันไม่ให้มี 
การแก้ไขหรือยื่นเพ่ิมเติมได้ 

 



 ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง 
“คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์” ก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อ 35 วรรคหนึ่ง  



   ประธาน 1 คน 
   กรรมการอืน่อย่างน้อย 2 คน 
   แต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ  
       พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างประจ า  

**   ทั้งนี้  โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นส าคญั 
**  ในกรณีจ าเป็นหรือเพือ่ประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้ง
บุคคลอืน่อกีไม่เกนิ 2 คน ร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้ 
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คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ดังนี้ 
 (1)  รับเอกสารเสนอราคา จัดพิมพ์เอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคา 
ทุกราย รายละ 1 ชุด ลงนามในเอกสารทุกแผ่น 
 (2)  พิจารณาผลการเสนอราคา โดยพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติและมีข้อเสนอทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา 
และคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอ
ราคาตามที่ได้ประกาศ แล้วจึงรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นและ
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 



หัวหน้าส่วนราชการ 

เห็นชอบ คืนหลักประกันการเสนอราคา
แก่ผู้เสนอราคารายท่ีไม่ได้ 

ถูกคัดเลือกไว้ ภายใน 15 วัน 

 
ไม่เห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผล 

ท่ีไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการ
ฯ 

คณะกรรมการฯ ชี้แจง 
แล้วเสนอความเห็นอีกครั้ง 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ยกเลิก 

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทาง e – mail 
และประกาศผลการพิจารณาทางเว็บไซต์หน่วยงานและ

กรมบัญชีกลาง 



      

หลักเกณฑ์ราคา 
(PRICE) 

หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา  
(PRICE PERFORMANCE) 

หลักเกณฑ์การพจิารณา 



      

ก าหนดตัวแปรไว้ 2 ลักษณะ 

ประเภทบังคับ ประเภทไม่บังคับ 

เลือกอย่างน้อย 2 ตัวแปร 



1. ตัวแปรหลัก
ประเภทบังคับ 

2. ตัวแปรหลัก 
ประเภทไม่บังคับ 

ราคาที่เสนอ (Price) 

ผลการประเมินผู้คา้
ภาครัฐ (Grading) 

คุณภาพและคณุสมบัตทิีเ่ปน็
ประโยชน์ต่อทางราชการ 

การเสนอพสัดทุีเ่ป็นกิจการทีร่ฐัต้องการ
ส่งเสริมหรือสนบัสนุน 



     ประเภทไม่บังคับ  

    การเสนอพสัดทุีเ่ป็นกิจการทีร่ัฐต้องการสง่เสริมหรอืสนับสนุน 
เป็นตัวแปรหลัก ให้ก าหนดคุณสมบตัขิอง ตัวแปรรอง ได้แก ่
1. เครื่องหมายฉลากเขียว 
2. เครื่องหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
3. โรงงานที่ได้รับการรบัรองระบบคุณภาพ (ISO)  
4. เครื่องหมายตระกร้าเขียว 
5. จดทะเบยีนผลติภณัฑ์ 
6. พัสดทุีผ่ลติในประเทศ 



คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ 
ต่อทางราชการ 

ได้แก่ 
  คุณภาพของสินค้า 
  มาตรฐานของสินค้า 
  ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
  บริการหลังการขาย 
 ประโยชน์ระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนราชการ 



ตัวแปรหลักที่ใช้ประเมิน น้ าหนัก บริษัท/คะแนนที่ได ้

    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 การพจิารณาคัดเลือกผูช้นะการเสนอราคา  
โดยใช้หลักเกณฑ์ (Price Performance) 



หลักประกันการเสนอราคา มูลค่าหลักประกัน  
เงื่อนไขการยึดและการคืนหลักประกัน 

กระท าได้ในกรณ ีดังนี้ 
(1) หลักประกันการเสนอราคา        หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
       ของธนาคารภายในประเทศ 
(2) มูลค่าหลักประกัน          ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ 
(3) เงื่อนไขการยึด          ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ท าสัญญา 
(4) การคืนหลักประกัน          ภายใน 15 วัน นับถัดจาก 
       วันพิจารณาเบือ้งต้น 



หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 37) 

เมื่อถึงก าหนดวันรับข้อเสนอ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
(1) การรับเอกสารเสนอราคา ให้รับผ่านทางระบบ e – GP เว้นแต่ กรณีมีรายละเอียด 
     ท่ีมีความจ าเป็นโดยสภาพท่ีต้องให้น าตัวอย่างมาแสดง 
(2) เมื่อพ้นก าหนดการรับเอกสาร ห้ามรับเอกสารเพิ่มเติม เว้นแต่ ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535     
     ข้อ 16 (9) 
(3) ต้องเก็บเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายเป็นความลับ 
(4) ให้คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์เอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทางระบบ e – GP และ 
      ลงลายมือชื่อก ากับในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น 
(5) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) 
(6) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แล้วเสนอซื้อหรือจ้าง 
    จากผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ 



ให้ยกเลิก 
- มีผู้เสนอราคารายเดียว 
- ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 

คณะกรรมการฯ 
เห็นสมควรด าเนินการต่อไป 

ต่อรองราคา 

ไม่มีผู้เสนอราคา/ 
มีแต่ไม่ถูกต้อง 

ให้ยกเลิก 



    เมื่อด าเนินการตามข้อ 37 แล้วเสรจ็ ให้คณะกรรมการฯ 
รายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ได้รับไว้ทั้งหมด ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ ต่อหวัหน้าสว่น
ราชการเพือ่ขอความเห็นชอบ พรอ้มเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ก่อนแจ้งผลให้ผูเ้สนอราคาทกุรายทราบ 
และประกาศผลในเว็บไซต์ของส่วนราชการและของ
กรมบัญชกีลาง 



กรณีผู้เสนอราคารายที่สมควร
ซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่า

วงเงินงบประมาณ 

(1) แจ้งผู้เสนอราคา 
รายนั้นเพ่ือต่อรองราคา 

(3) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ปรับลดรายการ/ลดจ านวน/ลดเนื้องาน/ 

ขอเงินเพ่ิม/ยกเลิก 

(2) เรียกผู้เสนอราคา 
ทุกรายมาต่อรองราคาใหม่

พร้อมกัน 



การประเมินสทิธิผู้เสนอราคา 

สัญญาณไฟสีเขียว 
สามารถท างานได ้

สัญญาณไฟสเีหลอืง 

ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญา 

สัญญาณไฟสแีดง 
ห้ามท าสัญญา 

เนื่องจากทิ้งงาน 



บทเฉพาะกาล 

การด าเนินการใดๆ ที่กระท าก่อนหน้าวันที่
แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับเป็นอันสมบรูณ์ 

และให้มีผลต่อไปตามระเบียบเดิม 
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