
ดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์

(Electronic Market : e-market) 

และดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์

(Electronic Bidding : e-bidding)

แนวทางปฏิบตัิในการจดัหาพสัดุ



ประกาศสาํนกันายกรฐัมนตรี

 เรือ่ง แนวทางปฏิบตัิในการจดัหาพสัดุการจดัหาพสัดุ

ดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์(Electronic Market : e – market) 

และดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์

(Electronic Bidding : e – bidding) 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2558

(คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติเมือ่วนัที ่25 พฤศจิกายน 2557 และ 

วนัที ่27 มกราคม 2558)



ทราบยอดเงิน

(ตามระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 ขอ้ 13)
จดัทําแผนการจดัซื้อจดัจา้ง

รายงานขอซื้อหรือขอจา้ง

(ตามระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ขอ้ 27)

ขั้นตอนวิธี e - market ขั้นตอนวิธี e - bidding

ทําสญัญา

ตรวจรบั

เบกิจ่าย

กาํหนด

ขึ้นใหม่

คงเดิม ตาม

ระเบยีบฯ 35

ขั้นตอนปฏิบตัิ วิธี e – market และ วิธี e - bidding



วงเงินงบประมาณกําหนดวิธีการจดัซื้อจดัจา้งวงเงินงบประมาณกําหนดวิธีการจดัซื้อจดัจา้ง

e-Auctione-Auction

สอบราคาสอบราคา

ตกลงราคาตกลงราคา
ไม่เกิน 100,000 บาท

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

ตั้งแต่ 2,000,0000 บาท

หลกัการจดัซื้อจดัจา้งเดิม



  สินค้าไม่ซับซ้อน

e-Markete-Market

สินค้าซับซ้อน

e-Biddinge-Bidding

ทุกขั้นตอน

เป็นอิเล็กทรอนกิส์

สินคา้กาํหนดวิธีการจดัซื้อจดัจา้งสินคา้กาํหนดวิธีการจดัซื้อจดัจา้ง

หลกัการจดัซื้อจดัจา้งใหม่



การใชบ้งัคบั

แนวทางปฏิบตัินี้  

- ใชบ้งัคบัสาํหรบัการจดัหาพสัดุของส่วนราชการนาํร่อง   

  ตามที ่กวพ. กําหนด

  ไม่รวมถงึ การจา้งทีป่รึกษา การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  

  การซื้อหรือการจา้งโดยวิธีพิเศษ และกรณีพิเศษ ทีส่ามารถ

  ดาํเนนิการไดต้ามระเบียบฯ พสัดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ข

  เพิม่เติม

 *** สาํหรบัวิธีตกลงราคา ยงัสามารถดาํเนนิการไดต้ามระเบยีบฯ พสัดุ 

พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม เช่นเดียวกนั ****



  - หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 63 ลว. 23 ก.พ. 58

  - หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 64 ลว. 23 ก.พ. 58

    (ส่วนราชการในสงักดักระทรวงการคลงั ส่วนกลาง 9 แห่ง กบั รพ. 3 แห่ง)

  - หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 150 ลว. 10 เม.ย. 58  

ส่วนราชการในสงักดัส่วนกลาง (ยกเวน้สถานศึกษา)

  - หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 188 ลว. 27 พ.ค. 58 

ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค และส่วนราชการในส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (บางส่วน) (ยกเวน้

สถานศึกษา)

 - หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 283 ลว. 13 ส.ค. 58

ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค และส่วนราชการในส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (เพิม่เติม) 

สถานศึกษาในสงักดั สพฐ.  สอศ. และ สกอ.

หนงัสือเวียนรายชื่อส่วนราชการที่ตอ้งดําเนนิการ

ตามแนวทางปฏิบตัิฯ นี้



นอกจากทีก่าํหนดไวแ้ลว้ตามแนวทางปฏิบตัินี้  

ใหป้ฏิบตัิตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรี

ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม



“ระบบขอ้มูลสินคา้” (Electronic Catalog : e- Catalog)

คือ ระบบฐานขอ้มูลรายละเอียดสินคา้/บริการ/งานจา้ง 

 ของผูข้าย /ผูใ้หบ้ริการ หรือผูร้บัจา้ง 

ทีไ่ดล้งทะเบียนไวใ้นระบบจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั (e - GP)

ของกรมบญัชีกลาง

ซึ่งจะมีรายละเอียดของสินคา้ คําแนะนาํสินคา้ พรอ้มคําบรรยายประกอบ 

โดยจดัแบ่งประเภทสินคา้เป็นหมวดหมู่ ตามทีก่รมบญัชีกลางกําหนด    

เพือ่ความสะดวกต่อการสืบคน้ของส่วนราชการผูจ้ดัหา

“UNSPSC” (United Nations Standard Products and Service Code) 

หมายความว่า รหสัสินคา้ หรือบริการภาครฐั ตามคู่มือกรมบญัชีกลาง

คําจํากดัความ/นยิาม



“ระบบตลาดอิเล็กทรอนกิส”์ (Electronic Market : e – market) 

ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ พสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดว้ยวิธีซื้อ

หรือจา้ง ซึ่งทีม่ีรายละเอียดคุณลกัษณะที ่ไม่ซบัซอ้น เป็นสินคา้หรือ

บริการทัว่ไป มีมาตรฐานซึ่งกาํหนดใหส้่วนราชการจดัซื้อสินคา้หรือ

งานจา้งทีก่ําหนดไวใ้นระบบ e- catalog โดยใหผู้ข้าย ผูใ้หบ้ริการ 

หรือผูร้บัจา้ง เสนอราคาผ่านทางระบบจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนกิส์ Electronic Government Procurement :  e - GP  

ของกรมบญัชีกลาง

คําจํากดัความ/นยิาม 



     “ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส”์  (Electronic Bidding : 

e – bidding) ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุตามระเบยีบฯ พสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  

ดว้ยวิธีการซื้อหรือการจา้งทีม่ีรายละเอียดคุณลกัษณะทีม่ีความซบัซอ้น 

มีเทคนคิเฉพาะ หรือ เป็นสินคา้หรือบริการทีไ่ม่ไดก้าํหนดไวใ้นระบบ 

e – catalog โดยใหผู้ข้าย ผูใ้หบ้ริการ หรือผูร้บัจา้ง เขา้ยืน่ประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส ์ผ่านทางระบบจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนกิส ์

(e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

 

คําจํากดัความ/นยิาม 



การ

แลกเปลี่ยน

การเช่า

การจา้ง

ออกแบบ

ควบคมุงาน

การจา้ง

ที่ปรึกษา

การจา้ง

การซื้อ

การ

จดัทาํเอง

การพสัดุ

12



อํานาจและหนา้ที่

คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ (กวพ.) มีอํานาจหนา้ที่
1. ตีความและวินจิฉยัปัญหา รวมถงึพจิารณาการอนุมตัิยกเวน้ 

หรือผ่อนผนัการไม่ปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัินี้

2. คดัเลือกสินคา้หรือบริการสาํหรบัดาํเนนิการจดัซื้อจดัจา้ง

ดว้ยระบบตลาดอิเล็กทรอนกิส์

3. พจิารณาคํารอ้งเรียนเกีย่วกบัการทีส่่วนราชการไม่ปฏิบตัิตาม

แนวทางปฏิบตัินี้

4. กาํหนดรายละเอียดเพิม่เติมในการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัินี้

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ทําหนา้ทีต่ามทีค่ณะกรรมการ

มอบหมาย

6. กาํหนดส่วนราชการนาํร่องใหด้าํเนนิการจดัหาพสัดุตามแนวทาง

ปฏิบตัินี้



กรมบญัชีกลาง มีอํานาจหนา้ที่
1. จดัทําและพฒันาระบบ e-catalog

2. คดัเลือกส่วนราชการนาํร่องสาํหรบัดาํเนนิการตามแนวทางปฏิบตัินี้

3. ส่งขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งของส่วนราชการทีด่าํเนนิการผ่านระบบ

จดัซื้อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนกิส ์ให ้สตง.

4. ในกรณีการจดัหาพสัดุดว้ยวิธี e – market หรือ วิธี e – bidding 

มีปัญหาขอ้ขดัขอ้งทําใหไ้ม่อาจดาํเนนิการต่อไปได ้ใหก้รมบญัชีกลางแจง้ผูข้าย 

ผูใ้หบ้ริการ หรือผูร้บัจา้ง ทีเ่ขา้ร่วมในการเสนอราคาทราบถงึขอ้ขดัขอ้งดงักล่าว 

ทาง e – mail หากกรณีมีปัญหาขอ้ขดัขอ้งทั้งระบบใหก้รมบญัชีกลางแจง้ใหส้่วน

ราชการทราบ

อํานาจและหนา้ที ่(ต่อ)



อํานาจและหนา้ที ่(ต่อ)

ผูเ้สนอราคามีหนา้ที ่
1. ลงทะเบยีนในระบบ e - GP 

           - เพิม่ขอ้มูลคุณสมบตัิและแคตตาลอ๊กสินคา้ 

           - แสดงเอกสารหลกัฐานการเป็นผูม้ีอาชีพขายหรือรบัจา้ง

งานนั้นในระบบ ตลอดจนปรบัปรุงสินคา้ หรืองานจา้งใหเ้ป็น

ปัจจุบนัเสมอ

2. ศึกษาการใชโ้ปรแกรมและทดลองใชโ้ปรแกรมของ

กรมบญัชีกลาง โดย Download ไดท้างเว็บไซต ์

www.gprocurement.go.th



e-Catalog
ผูค้า้

ขอ้มูลสินคา้

- รหสัสินคา้ 

(UNSPSC)

- คุณสมบตัิ

Market

   ส่วนราชการ

ประกาศ

สินคา้

- คุณสมบตัิสินคา้ 

- จํานวน

ผูค้า้

- คุณสมบตัิ

ฯลฯ

ใบเสนอ

ราคา

- สินคา้

- ราคา

ฯลฯ

ประกาศ ผูค้า้

ตอบ

กลบั

e-Market

ผูช้นะ

การเสนอราคา

RFQ,

RFA

RFQ,

RFA



วสัดุ

สาํนกังาน 

ไดแ้ก่

1. กระดาษ

ถา่ยเอกสาร หรือ

พมิพง์านทัว่ไป

 2. ผงหมึก/ตลบัผงหมึก 

(Toner)

 3. แฟ้มเอกสาร

4. เทปปิดสาํหรบั

การเขา้เล่ม

 5. ซองเอกสาร

พสัดุทีต่อ้งดําเนนิการจดัหาดว้ยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนกิส ์(Electronic Market : e – market)



พสัดุทีต่อ้งดําเนนิการจดัหาดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์

(Electronic Market : e – market)

ยารกัษาโรค ไดแ้ก่

1. Doxazosin ยารกัษาภาวะต่อมลูกหมากโต

2. Calcium carbonate ยาป้องกนัและรกัษาภาวะขาด

แคลเซียม



วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์(Electronic Market : e – market)

วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุทีม่ีรายละเอียดคุณลกัษณะ

ทีไ่ม่ซบัซอ้น เป็นสินคา้หรือบริการทัว่ไป มีมาตรฐาน ซึ่งกาํหนดใหส้่วนราชการ

จดัซื้อสินคา้หรืองานจา้งทีก่าํหนดไวใ้นระบบ e - catalog กระทําได ้2 ลกัษณะ 

ดงันี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) 

ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุครั้งหนึง่ ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน

5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนกิส ์(Thai Auction) ไดแ้ก่ 

การจดัหาพสัดุครั้งหนึง่ ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท

 ตาม ว 299 ผ่อนผนัใหใ้ชส้าํหรับการจดัหาทีม่วีงเงินเกิน 2,000,000 บาท 

ตัง้แต่ 15 ก.ย. 58 – 31 ม.ีค. 59



 ใหถ้อืปฏิบตัิตั้งแต่ 15 ก.ย. 58 – 31 มี.ค. 59

การจดัหาพสัดุทีไ่ดด้าํเนนิการก่อน 15 ก.ย. 58 ใหด้าํเนนิการต่อไปจนแลว้เสร็จ



การจดัทําเอกสารการซื้อหรือจา้งดว้ยวิธี 

e - market

- ใหเ้จา้หนา้ทีพ่สัดุจดัทําเอกสารการซื้อหรือจา้งดว้ยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนกิส ์ตามตวัอย่างที ่กวพ. กําหนด 

-การเผยแพร่เอกสารการซื้อหรือจา้งดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์

ใหจ้ดัทําเป็นประกาศ และมีสาระสาํคญั ดงันี้

(1) รายการพสัดุทีต่อ้งการซื้อ 

(2) คุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิเสนอราคา

(3) กําหนดวนั เวลา เสนอราคา



ขั้นตอนวิธี e - market

เจา้หนา้ทีพ่สัดุจดัทํารายงานขอซื้อขอจา้ง ใบคําขอเสนอราคา (RFQ) 

ร่างประกาศ และเอกสารการซื้อหรือการจา้งดว้ยวิธี e – market 

จดัพมิพร์ายงานขอซื้อขอจา้ง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอ

หวัหนา้ส่วนราชการ ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุ



หวัหนา้ส่วนราชการ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

    ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุดําเนินการ

เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจา้ง 

ดว้ยวิธี e – market ทางเว็บไซตห์น่วยงาน/

กรมบญัชีกลาง และปิดประกาศทีห่น่วยงาน

 ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทําการ

ส่งกลบัเจา้หนา้ทีพ่สัดุเพือ่

แกไ้ข



ผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ/ผูร้บัจา้ง ทีล่งทะเบยีนในระบบ e – GP และ

มีสินคา้หรือบริการในระบบ e – catalog ทีม่ีความสอดคลอ้งกบั

ทีส่่วนราชการกาํหนด จะไดร้บั mail จากระบบ e - GP

      สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ 

ไดจ้ากเว็บไซตข์องหน่วยงาน/กรมบญัชีกลาง



     ผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ/ผูร้บัจา้ง ทีไ่ม่ไดล้งทะเบยีน และยงัไม่ไดบ้นัทึกสินคา้/

บริการ หรือลงทะเบยีนแลว้แต่ยงัไม่ไดบ้นัทึกสินคา้/บริการ ในระบบ e – catalog 

ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลประกาศจากเว็บไซตฯ์ หากประสงคจ์ะเสนอราคา 

สามารถดาํเนนิการดงันี้

กรณียงัไม่ได้

ลงทะเบยีน
กรณีลงทะเบยีนแลว้ แต่ยงัไม่ได้

ลงสินคา้และบริการใน e - catalog

 ลงทะเบยีนในระบบ 

e – GP และลงสินคา้/

บริการ ในระบบ 

e - catalog

ลงสินคา้/บริการ 

ในระบบ 

e - catalog

**ทั้งนี้  ตอ้งดาํเนนิการก่อนวนัเสนอราคา**



การเสนอราคา
(ไม่เกิน 1 วนัทําการ นบัถดัจากวนัครบกาํหนด

ทีน่าํประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต)์

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (RFQ)

  วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน

5,000,000 บาท

ผูเ้สนอราคาดาํเนนิการดงันี้

1. เมือ่ไดร้บัใบคําขอเสนอราคา (RFQ) และประสงคจ์ะเสนอราคา เมือ่ถงึ

กาํหนดเวลาเสนอราคา ให ้Log in เขา้สู่ระบบการเสนอราคา เพือ่เสนอราคาผ่านระบบ 

e - GP 

2. เมือ่เสนอราคาแลว้ตอ้งยนืยนัการเสนอราคา โดยเสนอราคาไดเ้พยีงครั้ง

เดียวเท่านั้น



(2)  การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนกิส์

       (Thai Auction) วงเงินเกิน 5,000,000 บาท

ผูเ้สนอราคาดาํเนนิการดงันี้

     1. เมือ่ไดร้บัใบคําขอเสนอราคา (RFQ) และประสงคจ์ะเสนอราคา ใหส้่งใบเสนอ

ราคา มายงัส่วนราชการผ่านทางระบบ e – GP ในวนั เวลา ทีส่่วนราชการกาํหนด

     2. เมือ่ถงึกาํหนดวนัเสนอราคา ใหผู้เ้สนอราคา Log in เพือ่ลงทะเบยีนและทดสอบ

ระบบ ภายในเวลาทีส่่วนราชการกาํหนด (ลงทะเบยีน 15 นาที และทดสอบ 15 นาที)

     3. เริม่กระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนกิสใ์นเวลาราชการ

ผ่านทางระบบ e – GP ทั้งนี้  กระบวนการเสนอราคาใหก้ระทําภายในเวลา 30 นาที

 ในระหว่างการเสนอราคา ผูเ้สนอราคาจะไม่เห็นราคาของผูเ้สนอราคารายอื่น 

 โดยจะมีเพยีงสญัลกัษณป์รากฏบนหนา้จอของผูเ้สนอราคารายตํา่สุด



เกณฑร์าคาการพจิารณา

    

เมือ่สิ้นสุดการเสนอราคา ใหเ้จา้หนา้ทีพ่สัดุมีหนา้ทีด่งันี้

- ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคารายตํา่สุด ใบเสนอราคา เอกสาร

  หลกัฐานทีแ่สดงว่าเป็นผูเ้สนอราคาทีม่ีอาชีพขายหรือรบัจา้งงานนั้น 

  แคตตาล็อก หรือเอกสารอื่น (ถา้มี) จากระบบ e – GP โดยจดัทํา

  ในรูปแบบเอกสาร

- พจิารณาคดัเลือกพสัดุหรืองานจา้งของผูเ้สนอราคาทีถู่กตอ้ง

  ตามทีก่ําหนดไว้



ยกเวน้และกาํหนดรายละเอียดเพิม่เติมในการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิฯ 

สาํหรบัการจดัหาพสัดุดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์(e - market)

- ตามแนวทางปฏิบตัิฯ ขอ้ 22 ใหเ้จา้หนา้ทีพ่สัดุมีหนา้ทีต่รวจสอบเพียง

ใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคารายตํา่สุดจากระบบ e - GP ตามทีผู่เ้สนอราคา 

เสนอราคาผ่านระบบ e – GP โดยผูเ้สนอราคาไม่จําตอ้งแนบแบบใบเสนอราคา

ในรูปแบบ PDF File แต่อย่างใด และใหเ้จา้หนา้ทีพ่สัดุพิจารณาพสัดุหรืองานจา้ง

ของผูเ้สนอราคารายตํา่สุดทีม่ีคุณสมบตัิเป็นประโยชนต์่อทางราชการ แลว้จึงเสนอ

ใหซ้ื้อหรือจา้งจากรายนั้น

  เนือ่งจากเมือ่ผูเ้สนอราคาเขา้มาลงทะเบียนในระบบ e - GP กรมบญัชีกลางจะทํา

การตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาก่อนอนุมตัิการลงทะเบียนใหก้บัผูเ้สนอราคาแลว้ 

หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ

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



  - ในกรณีทีผู่เ้สนอราคาตํา่สุด เสนอราคาผิดเงือ่นไข เช่น 

เสนอราคารวมทั้งสิ้นเป็นราคาต่อหน่วย โดยทีม่ิไดเ้สนอราคารวมทั้งสิ้นเป็น

จํานวนเงินเท่าใดเขา้ไปในระบบดว้ย ใหถ้อืว่าผูเ้สนอราคารายดงักล่าวเสนอ

ราคาผิดเงือ่นไข กรณีนี้ ส่วนราชการจะยกเลิกการเสนอราคาในครั้งน ั้น

 หรือจะพจิารณาผูเ้สนอราคาทีเ่สนอราคาตํา่ในลาํดบัถดัไปก็ได ้

และหากส่วนราชการเห็นสมควรพจิารณาผูเ้สนอราคารายตํา่ในลาํดบัถดัไป 

ใหส้่วนราชการส่งแบบแจง้ปัญหาการใชง้านในระบบ e-GP มายงั

กรมบญัชีกลางดว้ย เพือ่ดาํเนนิการในระบบ e – GP ใหถู้กตอ้งตาม

ขอ้เท็จจริงต่อไป

หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ

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



การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผูเ้สนอราคา

หลายราย
กรณีมีผูเ้สนอราคารายเดียว กรณีไม่มีผูเ้สนอราคา

   ใหเ้สนอความเห็นให้
ซื้อ/จา้ง จากรายที่เสนอ

ราคาตํา่สุด กรณีมีผู ้

เสนอราคาตํา่สุดเท่ากนั

หลายราย ใหพ้จิารณา

ผูท้ี่เสนอราคา

ในลําดบัแรก

พจิารณาแลว้

เห็นว่า มีความ

เหมาะสมและ

เป็นประโยชนต์่อ

ราชการ ใหเ้สนอ

ความเห็นให้

รบัราคา

พจิารณาแลว้

เห็นว่า ไม่มี

ความเหมาะสม

และไม่เป็น

ประโยชนต์่อ

ราชการ 

ใหเ้สนอความเห็น

ใหย้กเลิกแลว้ดําเนนิการ

ใหม่ 

หรือใชว้ิธีพเิศษ 

ตามระเบยีบฯ 

พสัดุ พ.ศ. 2535 

ขอ้ 23 (8) หรือ 24 (6) 

แลว้แต่กรณี 



(1) ใหเ้รียกผูช้นะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแลว้ ราคาทีเ่สนอ

ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจา้ง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจา้ง

หรือต่อรองราคาแลว้ไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจา้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ

วงเงินที่จะซื้อหรือจา้ง ถา้เห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม ใหเ้สนอซื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น

กรณีราคาของผูช้นะการเสนอราคาทีเ่ห็นควรซื้อ/จา้งสูงกว่าวงเงินทีจ่ะซื้อหรือจา้ง

(2) ถา้ทําตาม (1) แลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้รียกรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจา้งทุกรายมาเสนอราคา

ใหม่พรอ้มกนั โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายตํา่สุดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ

หรือจา้ง หรือสูงกว่าไม่เกินรอ้ยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจา้ง ถา้เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 

ใหเ้สนอซื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น

(3) ถา้ดาํเนนิการตาม (2) แลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้ส่วนราชการว่า     

จะปรบัลดรายการ/จํานวน/เนื้ องาน หรือของบประมาณเพิม่ หรือยกเลิกการจดัหาเพือ่ดาํเนนิการ

ใหม่ แลว้แต่กรณี



หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุรายงาน

ผลการพจิารณาและความเห็น

พรอ้มดว้ยเอกสารต่อหวัหนา้ส่วนราชการ

เพือ่พจิารณาเห็นชอบ

หวัหนา้ส่วนราชการเห็นชอบ

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุ

ส่งผลการพจิารณาให้

ผูเ้สนอราคาทุกรายทราบ

และประกาศผลการพจิารณาใน

เว็บไซตก์รมบญัชีกลาง และ

เว็บไซตห์น่วยงาน

หวัหนา้ส่วนราชการไม่เห็นชอบ

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุชี้แจง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ยกเลิก



ส่วนราชการ

ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จดัทํา

ประชาชนทั่วไป

เผยแพร่/วจิารณ์

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา

e-Bidding



วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(Electronic Bidding :

e - bidding)

 การจดัหาพสัดุครั้งหนึง่ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท 

โดยเป็นการจดัหาพสัดุทีม่ีรายละเอียดคุณลกัษณะทีม่ี

ความซบัซอ้น มีเทคนคิเฉพาะ หรือเป็นสินคา้หรือบริการ

ทีไ่ม่ไดก้าํหนดไวใ้นระบบ e – market

ตาม ว 299 ผ่อนผนัใหใ้ชส้าํหรบัการจดัหาทีม่ีวงเงินเกิน 

2,000,000 บาท ตั้งแต่ 15 ก.ย. 58 – 31 มี.ค. 59



การจดัทําเอกสารการซื้อหรือจา้งดว้ยวิธี 

e - Bidding

-  ใหเ้จา้หนา้ทีพ่สัดุจดัทําร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์

   ตามตวัอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจา้งอิเล็กทรอนกิส ์ที ่กวพ.   

   กาํหนด 

การจดัทํารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะจดัหา

  หวัหนา้ส่วนราชการอาจจะแต่งตั้ง “บุคคลใดบุคคลหนึง่” หรือ 

“คณะกรรมการ” ขึ้นมาคณะหนึง่ รบัผดิชอบจดัทํารายละเอียด 

คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของส่วนราชการ

ได้



การจดัทําเอกสารการซื้อหรือจา้งดว้ยวิธี 

e - Bidding

- การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์ใหจ้ดัทําเป็น

ประกาศ และมีสาระสาํคญั ดงันี้

(1) รายการพสัดุทีต่อ้งการซื้อ หรืองานจา้งทีต่อ้งการจา้ง

(2) คุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิเขา้เสนอราคา

(3) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาผูช้นะการเสนอราคา

(4) กําหนดวนั เวลา เสนอราคา

(5) กําหนดใหน้าํตวัอย่างพสัดุมาแสดงในวนั เวลา 

สถานทีท่ีก่ําหนด (ถา้มี)



ขั้นตอนวิธี e - bidding

ใหเ้จา้หนา้ทีพ่สัดุเสนอรายงานขอซื้อขอจา้ง ไปพรอ้มกบั

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์

ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุ 

เพือ่ขอความเห็นชอบจากหวัหนา้ส่วนราชการ



หวัหนา้ส่วนราชการ

เห็นชอบร่าง ไม่เห็นชอบร่าง

ไม่นาํร่างประกาศและ

ร่างเอกสารประกวด

ราคาฯ เผยแพร่ให้

สาธารณชน เสนอแนะ 

วิจารณ์

นาํร่างประกาศและ

ร่างเอกสารประกวด

ราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์

หน่วยงานและเว็บไซต์

กรมบญัชีกลาง ไม่นอ้ยกว่า 

3 วนัทําการ เพือ่ใหส้าธารณชน 

เสนอแนะ วิจารณ ์

แจง้ความเห็นใหห้วัหนา้

เจา้หนา้ทีพ่สัดุและ

ผูร้บัผิดชอบจดัทํา

รายละเอียดคุณลกัษณะ

เฉพาะเพือ่ดาํเนนิการ

ปรบัปรุงแกไ้ข



ยกเวน้และกาํหนดรายละเอียดเพิม่เติมในการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิฯ 

สาํหรบั

การจดัหาพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e - bidding)

- การนาํร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้

สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ ์หรือมีความเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหส้่วน

ราชการดาํเนนิการดงันี้

(1)การจดัหาพสัดุ มีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 

บาท ใหอ้ยู่ในดุลพนิจิของส่วนราชการ ทีจ่ะใหม้ีการเผยแพร่ใหส้าธารณชน

เสนอแนะ วิจารณ ์หรือมีความเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ได้

(2)การจดัหาพสัดุ มีราคาเกิน 5,000,000 บาท ใหส้่วนราชการนาํร่าง

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสเ์ผยแพร่ใหส้าธารณชน

เสนอแนะ วิจารณ ์หรือมีความเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษร
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หวัหนา้ส่วนราชการ

เห็นชอบร่าง

ไม่นาํร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้

สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์

หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุจดัทําและเผยแพร่เอกสารประกวดราคาฯ 

ในรูปแบบประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง

ส่วนราชการและเว็บไซตข์องกรมบญัชีกลาง ไม่นอ้ยกว่า 

3 วนัทําการ ไปพรอ้มกบัให/้จําหน่ายเอกสารประกวดราคา ผ่าน

ทางระบบ e - GP

นาํร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด

ราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซตห์น่วยงาน

และเว็บไซตก์รมบญัชีกลาง ไม่นอ้ยกว่า 

3 วนัทําการ เพือ่ใหส้าธารณชน 

เสนอแนะวิจารณ ์

วิจารณร์่าง

ไม่มีผูว้ิจารณ์  มีผูว้ิจารณ์



หวัหนา้ส่วนราชการ

ไม่เห็นชอบร่างฯ

แจง้ความเห็นใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุและ

ผูท้ีร่บัผดิชอบจดัทํารายละเอียดคุณลกัษณะ

เฉพาะเพือ่ดําเนนิการปรบัปรุงแกไ้ข

หวัหนา้เจา้หนา้ที่พสัดุจดัทํารายงาน

ขอปรบัปรุงแกไ้ขร่างเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนกิสพ์รอ้มความเห็นเสนอ

หวัหนา้ส่วนราชการเพือ่ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่นาํร่างฯ เผยแพร่ 

เพือ่ใหว้ิจารณ์

นาํร่างฯ เผยแพร่ 

เพือ่ใหว้ิจารณ์

ไม่มีผูว้ิจารณ์

มีผูว้ิจารณ์

หวัหนา้เจา้หนา้ที่พสัดุจดัทํา

และเผยแพร่เอกสารประกวดราคาฯ 

ในรูปแบบประกาศผ่านทางเว็บไซต์

ของส่วนราชการ และเว็บไซตข์อง

กรมบญัชีกลาง ไม่นอ้ยกว่า 

3 วนัทําการ ไปพรอ้มกบัให/้จําหน่าย

เอกสารประกวดราคา ผ่านทาง

ระบบ e - GP



  มีผูว้ิจารณ์

ไม่ปรบัปรุง

หวัหนา้เจา้หนา้ที่พสัดุจดัทํารายงาน

พรอ้มความเห็นเสนอหวัหนา้ส่วน

ราชการเพือ่ขอความเห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุจดัทําและเผยแพร่เอกสารประกวดราคาฯ 

ในรูปแบบประกาศ ผ่านทางเว็บไซตส์่วนราชการและ

กรมบญัชีกลางไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทําการ ไปพรอ้มกบัให/้จําหน่าย

เอกสารประกวดราคาฯ ผ่านทางระบบ e - GP

หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุจดัทํารายงานขอปรบัปรุงแกไ้ข

ร่างเอกสารประกวดราคาฯ พรอ้มความเห็น เสนอ

หวัหนา้ส่วนราชการเพือ่ขอความเห็นชอบ

ปรบัปรุง

หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุนาํร่างเอกสารประกวดราคาฯ 

ไปเผยแพร่เพือ่รบัฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์

ส่วนราชการและกรมบญัชีกลาง ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั

ทําการ

มีผูว้ิจารณ์ ไม่มีผูว้ิจารณ์

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ



     ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e – bidding) 

ใหส้่วนราชการถอืปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้

วงเงินทีจ่ดัหา

ระยะเวลา

การเผยแพร่ 

ไม่นอ้ยกว่า 

(วนัทําการ)

ระยะเวลา

ใหใ้นการคํานวณ

ราคา

ไม่นอ้ยกว่า 

(วนัทําการ)

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
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         *** สาํหรบัวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิฯ

กล่าวคือ ตอ้งมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทําการ ***



      
การเสนอราคาใหท้ําหลงัปิดการให/้จําหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ 

ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทําการ และกาํหนดวนัเสนอราคาเพยีงวนัเดียว โดยจะตอ้ง

เป็นวนัและเวลาราชการ (เสนอราคาตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น)

- กรณีไม่มีการยืน่พสัดุเพือ่นาํเสนอ/ทดสอบ กาํหนดใหผู้เ้สนอราคายืน่เอกสาร

การเสนอราคาผ่านทางระบบ e – GP เท่านั้น

- กรณีทีม่ีการยืน่พสัดุเพือ่นาํเสนอ/ทดสอบ กาํหนดใหผู้เ้สนอราคา ยืน่เอกสาร

การเสนอราคาผ่านทางระบบ e – GP ก่อน หลงัจากนั้นจึงใหย้ืน่พสัดุต่อ

ส่วนราชการ ณ สถานทีท่ีก่าํหนด ภายใน 5 วนัทําการ นบัถดัจากวนัเสนอราคา

ตามวนั เวลา ทีก่าํหนดไวใ้นประกาศ

     ผูเ้สนอราคาสามารถแกไ้ขเพิม่เติมเอกสารทีย่ืน่ไดใ้นช่วงเวลาก่อนทีจ่ะตกลง

ส่งเอกสาร แต่เมือ่ไดต้กลงส่งเอกสารแลว้ ระบบ e – GP จะป้องกนัไม่ใหม้ี

การแกไ้ขหรือยืน่เพิม่เติมได้



ในการดําเนนิการซื้อหรือจา้งดว้ยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส ์ หวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้ง “คณะกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส”์ ก่อนถงึกาํหนด

วนัเสนอราคา โดยมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

ตามระเบยีบฯ พสัดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 

ขอ้ 35 วรรคหนึง่ 



   ประธาน ๑ คน

   กรรมการอื่นอย่างนอ้ย ๒ คน

   แต่งตั้งจากขา้ราชการ พนกังานราชการ 
       พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานของรฐั หรือลูกจา้งประจํา 

**   ทั้งนี้   โดยคํานึงถึงลกัษณะหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูท้ี่

ไดร้บัแต่งตั้งเป็นสาํคญั

**  ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชนข์องทางราชการจะแต่งตั้ ง

บุคคลอื่นอีกไม่เกิน ๒ คน ร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็ได้
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หนังสือ ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 417 ลว. 22 ต.ค. 53

       อนุมตัิให้ส่วนราชการแต่งตัง้ลกูจ้างประจาํเป็น

กรรมการตามระเบียบ 35

      - ข้อ 32  ข้อ 35 ข้อ 80 ข้อ 101 และ ข้อ 116

** ต้องคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ ลกัษณะงาน หน้าที่ 

และความรบัผิดชอบของผูไ้ด้รบัแต่งตัง้เป็นสาํคญั **
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การอนุมตัิให้แต่งตัง้ลกูจ้างประจาํเป็นกรรมการ



หลกัเกณฑร์าคา 

(PRICE)

หลกัเกณฑป์ระเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 

(PRICE PERFORMANCE)

หลกัเกณฑก์ารพิจารณา



กาํหนดตวัแปรไว ้2 ลกัษณะ

ประเภทบงัคบั ประเภทไม่บงัคบั

เลือกอย่างนอ้ย 2 ตวัแปร



1. ตวัแปรหลกั

ประเภทบงัคบั
2. ตวัแปรหลกั

ประเภทไม่บงัคบั

ราคาทีเ่สนอ (Price)

ผลการประเมินผูค้า้

ภาครฐั (Grading)

คุณภาพและคุณสมบตัิที่

เป็นประโยชนต์่อทาง

ราชการ

การเสนอพสัดุทีเ่ป็นกิจการที่รฐัตอ้งการ

ส่งเสริมหรือสนบัสนุน



ประเภทไม่บงัคบั 

    การเสนอพสัดุทีเ่ป็นกิจการที่รฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน
เป็นตวัแปรหลกั ใหก้ําหนดคุณสมบตัิของ ตวัแปรรอง ไดแ้ก่

1. เครือ่งหมายฉลากเขียว

2. เครือ่งหมายมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)

3. โรงงานที่ไดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพ (ISO) 

4. เครือ่งหมายตระกรา้เขียว

5. จดทะเบยีนผลิตภณัฑ์

6. พสัดุทีผ่ลิตในประเทศ



คุณภาพและคุณสมบตัิทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ

ไดแ้ก่

 คุณภาพของสินคา้

 มาตรฐานของสินคา้

 ตน้ทุนของพสัดุนั้นตลอดอายกุารใชง้าน

 บริการหลงัการขาย

 ประโยชนร์ะยะยาวทีจ่ะเกิดขึ้นแก่ส่วนราชการ



ตวัแปรหลกัทีใ่ชป้ระเมิน นํ้าหนกั บริษทั/คะแนนทีไ่ด้

A B C D

1.  ราคา 50 50 83 100 100

2.  คุณภาพและคุณสมบตัิทีเ่ป็น

ประโยชนต์่อทางราชการ

10 100 90 80 70

3. การเสนอพสัดุทีเ่ป็นกิจการทีร่ฐั

ตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน

40 ฉลาก

เขียว+

มอก+ISO

100

มอก

70

ผลิตใน

ประเทศ

40

ผลิตใน

ประเทศ

40

รวม/คะแนนเมือ่ถ่วงนํ้ าหนกัแลว้ 100 75 78.5 74 73

ตวัอย่าง การพิจารณาคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคา 

โดยใชห้ลกัเกณฑ ์(Price Performance)
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-  ใหส้่วนราชการกําหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา

ผูช้นะการเสนอราคา โดยเลือกใชห้ลกัเกณฑอ์ย่างหนึง่อย่างใด 

กล่าวคือ หลกัเกณฑร์าคา (Price) หรือหลกัเกณฑก์ารประเมิน

ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยการ

พิจารณาเลือกหลกัเกณฑใ์ดแลว้ ใหส้่วนราชการดําเนนิการใช้

หลกัเกณฑด์งักล่าวในการพิจารณาของทั้งโครงการ
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- ใหส้่วนราชการจดัเตรียมเอกสารเพือ่นาํเขา้ (upload) ในระบบ e-GP 

โดยการแปลง (Covert) หรือสแกน (Scan) เอกสารตน้ฉบบั ในรูปแบบ PDF File 

โดยมีความละเอียดไม่ตํา่กว่า 300 DPI (Dots per inch) 

- กรณีทีก่ารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ําเป็นตอ้งมีเอกสารหรือรายละเอียด

ประกอบการอธิบายเอกสารทีผู่เ้สนอราคาไดย้ืน่ไวแ้ลว้ผ่านระบบ e-GP ในส่วนที่

เป็นสาระสาํคญั หากผูเ้สนอราคาไม่สามารถนาํเขา้ระบบ e-GP ได ้หรือนาํเขา้ระบบ 

e-GP แลว้จะเกิดอุปสรรคในการพจิารณาของส่วนราชการ ใหส้่วนราชการกาํหนดให้

ผูเ้สนอราคาจดัส่งหรือนาํเอกสารหรือรายละเอียดดงักล่าว ลงลายมือชื่อผูเ้สนอราคา 

พรอ้มประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัในเอกสารดว้ย พรอ้มสรุปจํานวนเอกสารทีจ่ดัส่งหรือ

นาํมาแสดง ตามบญัชีเอกสารส่วนที ่๒ ซึ่งจะตอ้งดําเนินการภายใน ๕ วนัทําการ 

โดยกาํหนดเป็นเงือ่นไขไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์หช้ดัเจน ตามนยั

แนวทางปฏิบตัิแนบทา้ยประกาศฯ ขอ้ ๒๖ วรรคทา้ย



หลกัประกนัการเสนอราคา มูลค่าหลกัประกนั  

เงือ่นไขการยดึและการคืนหลกัประกนั 

กระทําไดใ้นกรณี ดงันี้

(1) หลกัประกนัการเสนอราคา        หนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนกิส์

   ของธนาคารภายในประเทศ

(2) มูลค่าหลกัประกนั         รอ้ยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ

(3) เงือ่นไขการยดึ        ไดร้บัคดัเลือกแลว้ไม่ทําสญัญา

(4) การคืนหลกัประกนั    ภายใน 15 วนั นบัถดัจาก 

     การเสนอราคา         วนัพจิารณาเบื้ องตน้เรียบรอ้ยแลว้

                                              เวน้แต่  ผูเ้สนอราคารายทีค่ดัเลือกไว ้

   3 ลาํดบัแรก คืนไดต้่อเมือ่ไดท้ําสญัญา        

                                              หรือผูเ้สนอราคาไดพ้น้ขอ้ผูกพนัแลว้ 



หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ

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

หลกัประกนัการเสนอราคา 

กาํหนดใหใ้ชส้าํหรบัการจดัหาพสัดุทีม่ีราคาเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป

ใหใ้ชห้ลกัประกนัอย่างหนึง่อย่างใด ดงัต่อไปนี้

(1) หนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนกิสข์องธนาคารภายในประเทศ

(2) เช็คทีธ่นาคารสัง่จ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวนัทีท่ีใ่ชเ้ช็คนั้นชําระต่อเจา้หนา้ที่

หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน 3 วนัทําการ

(3) พนัธบตัรรฐับาลไทย

ในกรณีทีผู่เ้สนอราคานาํเช็คทีธ่นาคารเซ็นสัง่จ่ายหรือพนัธบตัรรฐับาลไทยมาใช้

เป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ใหผู้เ้สนอราคาส่งเช็คหรือพนัธบตัรในรูปแบบ PDF File 

ผ่านทางระบบ e – GP ในวนัเสนอราคา และใหส้่วนราชการกาํหนดใหผู้เ้สนอราคา

ส่งตน้ฉบบัเอกสารดงักล่าวมาใหส้่วนราชการตรวจสอบความถูกตอ้ง ตามวนั และเวลา

ทีก่าํหนด ซึ่งจะตอ้งดาํเนนิการภายใน 5 วนัทําการ นบัถดัจากวนัเสนอราคา  โดยกาํหนด

เป็นวนัใดใหช้ดัเจนไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์ตามนยัแนวทางปฏิบตัิแนบทา้ย

ประกาศฯ ขอ้ 26 วรรคทา้ย



หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ

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

หลกัประกนัการเสนอราคา (ต่อ)
การคืนหลกัประกนัทีเ่ป็นหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนกิสข์องธนาคาร

ภายในประเทศ กรณีธนาคารไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนกิสใ์หแ้ก่ผูเ้สนอราคาที่

ไดย้ืน่ขอหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนกิสเ์รียบรอ้ยแลว้ และผูเ้สนอราคา

ไดใ้ชย้ืน่ต่อส่วนราชการ ใหส้่วนราชการดาํเนนิการส่งคืนหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อก

หนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนกิสผ์่านทางระบบ e – GP

โดยเขา้เมนูหลกัประกนัซอง และเลือกการคืนหลกัประกนัซอง 

เมือ่ดาํเนนิการกรอกรายเอียดของขอ้มูลต่างๆ ครบถว้นแลว้ ระบบ e – GP 

จะดาํเนนิการส่งขอ้มูลไปยงัธนาคารผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนกิส ์

และใหส้่วนราชการแจง้ผูเ้สนอราคาทราบผ่านทางระบบ e – GP ดว้ย ตามนยัแนวทาง

ปฏิบตัิแนบทา้ยประกาศฯ ขอ้ 34 (4) 



หนา้ทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส ์(ขอ้ 37)

เมือ่ถงึกาํหนดวนัรบัขอ้เสนอ ใหค้ณะกรรมการฯ ดาํเนนิการดงันี้

(1) การรบัเอกสารเสนอราคา ใหร้บัผ่านทางระบบ e – GP เวน้แต่ กรณีมีรายละเอียด

     ที่มีความจําเป็นโดยสภาพที่ตอ้งใหน้าํตวัอย่างมาแสดง

(2) เมือ่พน้กาํหนดการรบัเอกสารเสนอราคาแลว้ หา้มรบัเอกสารเพิม่เติม 

     เวน้แต่ กรณีตามระเบยีบฯ พ.ศ. 2535  ขอ้ 16 (9)

(3) จะตอ้งเก็บเอกสารเสนอราคาของผูเ้สนอราคาทุกรายเป็นความลบั

(4) ใหค้ณะกรรมการฯ จดัพมิพเ์อกสารการเสนอราคาของผูเ้สนอราคาทุกราย ผ่านทางระบบ 

e – GP และลงลายมือชื่อกาํกบัไวใ้นใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูเ้สนอราคา   

     ทุกแผ่น

(5) ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง (ถา้มี) แลว้คดัเลือกผูเ้สนอ  

     ราคาที่ยืน่เอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง มีคุณสมบตัิและขอ้เสนอทางดา้นเทคนคิ ตามที่กาํหนดไว้

(6) พจิารณาคดัเลือกสิง่ของหรืองานจา้งหรือคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคา แลว้เสนอซื้อหรือจา้ง

     จากผูเ้สนอราคารายที่คดัเลือกไว ้ซึ่งเสนอราคาตํา่สุด หรือผูเ้สนอราคาที่ไดค้ะแนนรวมสูงสุด 

     แลว้แต่กรณี



ใหย้กเลิก
- มีผูเ้สนอราคารายเดียว

- ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดียว

คณะกรรมการฯ เห็นสมควร

ดาํเนนิการต่อไป

ต่อรองราคา

ไม่มีผูเ้สนอราคา/

มีแต่ไม่ถูกตอ้ง

ใหย้กเลิก



กรณีผูเ้สนอราคารายที่

สมควรซื้อหรือจา้งเสนอราคา

สูงกว่าวงเงินงบประมาณ

(1) แจง้ผูเ้สนอราคา

รายนั้นเพือ่ต่อรองราคา

(3) เสนอความเห็นต่อหวัหนา้ส่วนราชการ

ปรบัลดรายการ/ลดจํานวน/ลดเนื้ องาน/

ขอเงินเพิม่/ยกเลิก

(2) เรียกผูเ้สนอราคา

ทุกรายมาต่อรองราคา

ใหม่พรอ้มกนั



    เมือ่ดาํเนนิการตามขอ้ 37 แลว้เสร็จ ใหค้ณะ

กรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอ้ม

ดว้ยเอกสารที่ไดร้บัไวท้ั้งหมด ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุ 

ต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพือ่ขอความเห็นชอบ พรอ้มเสนอผู ้

มีอํานาจอนุมตัิสัง่ซื้อหรือสัง่จา้ง ก่อนแจง้ผลใหผู้เ้สนอ

ราคาทุกรายทราบ และประกาศผลในเว็บไซตข์องส่วน

ราชการและของกรมบญัชีกลาง



หวัหนา้ส่วนราชการ

เห็นชอบ คืนหลกัประกนัการเสนอราคาแก่

ผูเ้สนอราคารายทีไ่ม่ได้

ถูกคดัเลือกไว ้ภายใน 15 วนั

ไม่เห็นชอบ ใหแ้จง้เหตุผล

ทีไ่ม่เห็นชอบใหค้ณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ชี้แจง

แลว้เสนอความเห็นอีกครั้ง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ขออนุมตัิสัง่ซื้อสัง่จา้ง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ยกเลิก

แจง้ผลการพจิารณาแก่ผูเ้สนอราคาทุกรายผ่านทาง e – mail และ

ประกาศผลการพจิารณาทางเว็บไซตห์น่วยงานและกรมบญัชีกลาง



หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ
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  แนวทางปฏิบตัิในการพจิารณาอทุธรณ์

  เมือ่หวัหนา้ส่วนราชการได ้“เห็นชอบ” ผลการดาํเนนิการจดัหาพสัดุตาม

แนวทางฯ ขอ้ 24 หรือ ขอ้ 39 และผูม้ีอํานาจสัง่ซื้อสัง่จา้งตามระเบยีบพสัดุฯ 

พ.ศ. 2535 ขอ้ 65 ไดอ้นุมตัิสัง่ซื้อหรือสัง่จา้งแลว้ ใหส้่วนราชการแจง้ผลการ

พจิารณาใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบเป็นหนงัสือพรอ้มเหตุผลในการพจิารณา 

พรอ้มทั้งแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทราบว่า หากประสงคจ์ะคดัคา้นผลการพจิารณาก็

ใหอ้ทุธรณต์่อส่วนราชการทีจ่ดัหาพสัดุนั้น ภายใน 15 วนันบัแต่ไดร้บัแจง้

หนงัสือ

  ขั้นตอนการพจิารณาอทุธรณ ์ใหส้่วนราชการปฏิบตัิตาม พรบ.วิธีปฏิบตัิ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539



พระราชบญัญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

มาตรา 44 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 48 ในกรณีทีค่ําสัง่ทางปกครองใด

ไม่ไดอ้อกโดยรฐัมนตรี และไม่มีกฎหมาย กําหนดขั้นตอนอทุธรณ์

ภายในฝ่ายปกครองไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหคู้่กรณีอทุธรณค์ําสัง่ทาง

ปกครองนั้นโดยยืน่ต่อเจา้หนา้ที ่ผูท้ําคําสัง่ทางปกครองภายในสิบหา้

วนันบัแต่วนัทีต่นไดร้บัแจง้คําสัง่ดงักล่าว

    คําอทุธรณต์อ้งทําเป็นหนงัสือโดยระบุขอ้โตแ้ยง้และขอ้เท็จจริงหรือ

ขอ้กฎหมายทีอ่า้งอิงประกอบดว้ย

    .........



พระราชบญัญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 มาตรา 45 ใหเ้จา้หนา้ทีต่ามมาตรา 44 วรรคหนึง่ พจิารณาคําอทุธรณแ์ละแจง้ผูอ้ทุธรณโ์ดย

ไม่ชกัชา้ แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอทุธรณ ์ในกรณีทีเ่ห็นดว้ยกบัคําอทุธรณ์

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ใหด้าํเนนิการเปลีย่นแปลงคําสัง่ทางปกครองตามความเห็นของ

ตนภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวดว้ย

     ถา้เจา้หนา้ทีต่ามมาตรา 44 วรรคหนึง่ ไม่เห็นดว้ยกบัคําอทุธรณไ์ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็

ใหเ้ร่งรายงานความเห็นพรอ้มเหตุผลไปยงัผูม้ีอํานาจพจิารณาคําอทุธรณภ์ายในกาํหนดเวลา

ตามวรรคหนึง่ ใหผู้ม้ีอํานาจพจิารณา คําอทุธรณพ์จิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบั

แต่วนัทีต่นไดร้บัรายงาน ถา้มีเหตุจําเป็นไม่อาจพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา

ดงักล่าว ใหผู้ม้ีอํานาจพจิารณาอทุธรณม์ีหนงัสือแจง้ใหผู้อ้ทุธรณท์ราบก่อนครบกาํหนดเวลา

ดงักล่าว ในการนี้ ใหข้ยายระยะเวลาพจิารณาอทุธรณอ์อกไปไดไ้ม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัที่

ครบกาํหนดเวลาดงักล่าว

     เจา้หนา้ทีผู่ใ้ดจะเป็นผูม้ีอํานาจพจิารณาอทุธรณต์ามวรรคสองใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดใน

กฎกระทรวง



กฎกระทรวง

ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในพระราชบญัญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539

ขอ้ 2 การพจิารณาอทุธรณค์ําสัง่ทางปกครองในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีผู่ท้ําคําสัง่ไม่

เห็นดว้ยกบัคําอทุธรณใ์หเ้ป็น อํานาจของเจา้หนา้ที ่ดงัต่อไปนี้

     .....

     (4) ปลดักระทรวงหรือปลดัทบวง แลว้แต่กรณี ในกรณีทีผู่ท้ําคําสัง่ทาง

ปกครองเป็นผูด้าํรงตําแหน่งอธิบดี หรือเทียบเท่า

     (5) นายกรฐัมนตรีหรือรฐัมนตรี แลว้แต่กรณี ในกรณีทีผู่ท้ําคําสัง่ทางปกครอง

เป็นหวัหนา้ส่วนราชการทีข่ึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรีหรือรฐัมนตรี หรือเป็นผูด้าํรง

ตําแหน่งปลดักระทรวงหรือปลดัทบวง

     ......



การขอรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e – bidding) กรณียกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e – bidding) หรือประกวดราคาดว้ยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนกิส ์(e - Auction) และดาํเนนิการใหม่ 

- ถา้มีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding) ในครั้งนั้น 

และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์หม่ ใหผู้ร้บัหรือซื้อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสใ์นครั้งก่อน มีสิทธิใชเ้อกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ ั้น หรือไดร้บั

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์หม่ โดยไม่ตอ้งเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสอ์ีก

- ถา้มีการยกเลิกการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์(e - Auction) 

และส่วนราชการไดด้ําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding) ในครั้งใหม่ 

ใหผู้ร้บัหรือซื้อเอกสารประกวดราคาฯ e - Auction ครั้งก่อน มีสิทธิขอรบัเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding) ใหม่ โดยไม่ตอ้งเสียค่าซื้อเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding) อีก

หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ

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



อนึง่ การดําเนนิการจดัหาพสัดุดว้ยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนกิส ์(Electronic Market : e - market) และดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(Electronic Bidding : e-bidding) 

ทีไ่ดด้ําเนนิการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีก่าํหนดไวเ้ดิม ก่อน

วนัที ่3 สิงหาคม 2558 ใหด้ําเนนิการตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการดงักล่าวต่อไป

หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ

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



การประเมินสิทธิผูเ้สนอราคา

สญัญาณไฟสีเขียว

สามารถทํางาน

ได้

สญัญาณไฟสีเหลือง

หา้มเขา้เสนอราคา

และหา้มทําสญัญา

สญัญาณไฟสีแดง
หา้มทําสญัญา 

เนือ่งจากทิ้งงาน



บทเฉพาะกาล

การดําเนนิการใดๆ ทีก่ระทําก่อนหนา้วนัที่

แนวทางปฏิบตัินี้ ใชบ้งัคบัเป็นอนัสมบูรณ ์

และใหม้ีผลต่อไปตามระเบยีบเดิม


