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แนวทางปฏบิัตใินการจัดหาพสัดุ
ด้วยวิธีตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) 

และ
ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) : e-Bidding



แนวทางปฏิบัตใินการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) และ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) : e-Bidding

สรุปแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ 

1. ระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e - Catalog) คือ ระบบฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้าง ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ 
หรือผู้รับจ้าง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 
ของกรมบัญชีกลางซ่ึงจะมีรายละเอียดของสินค้า ค าแนะน าสินค้า ภาพสินค้า พร้อมค าบรรยายประกอบ โดยจัดแบ่งประเภทสินค้าเป็นหมวดหมู่ 
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดเพื่อสะดวกต่อการสืบค้นของส่วนราชการผู้จัดหา

 2. ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีการซือ้หรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่ ง
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดซือ้สินค้าหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e - Catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านทาง
ระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

3. ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีการซือ้หรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้า
หรือบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e- catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง เข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบ
จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

อ านาจและหน้าที่

1. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัดสุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอ านาจหน้าที่
ตีความและวินิจฉัยปัญหารวมถึงพิจารณาการอนุมัติ  คัดเลือกสินค้าหรือบริการ พิจารณาค าร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ ส่วนราชการไม่ปฏิบัติ ตาม
แนวทางปฏิบัติ  ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี ้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย ก าหนดส่วนราชการน าร่องให้ด าเนินการจัดหาพัสดุ

2.  กรมบัญชีกลาง มีอ านาจหน้าที่จัดท าและพัฒนาระบบ e - Catalog ของการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ  โดยก าหนดรูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์ใน
การกรอกข้อมูลของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง คัดเลือกส่วนราชการน าร่อง ส่งข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้างของส่วนราชการให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  ในกรณีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีปัญหาข้อขัดข้องท าให้ไม่อาจ
ด าเนินการต่อไปได้ ให้กรมบัญชีกลางด าเนินการแจ้งผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ เข้าร่วมในการเสนอราคาทราบถึงข้อขัดข้องดังกล่าวทาง 
e-mail หากกรณีมีปัญหาข้อขัดข้องทัง้ระบบให้กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการทราบ
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 3. ผู้เสนอราคา   มีหน้าที่ลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มข้อมูลคุณสมบัติและแคตตาล็อคสินค้า และ
แสดงเอกสารหลักฐานการเป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างงานนัน้ ของตนในระบบ ตลอดจนปรับปรุงสินค้าหรืองานจ้างให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
ศึกษาการใช้โปรแกรมและทดลองใช้โปรแกรมของกรมบัญชีกลางโดย Download ได้ทางเว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th.

วิธีซือ้ วิธีจ้าง

การซือ้หรือการจ้างตามแนวทางปฏิบัตินีก้ระท าได้ 2 วิธี คือ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์               
(e - Bidding)

1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ ไม่ซับซ้อนเป็นสินค้าหรือบริการทั่ วไป              
มีมาตรฐาน ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดซือ้สินค้าหรืองานงานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e-Catalog กระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี ้

-  การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา Request for Quotation (RFQ) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครัง้หน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 
บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

-  การเสนอราคา โดยวิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครัง้หน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท

2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) ได้แก่ การจัดหาพัดสุครัง้หน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มี
รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e - Market 

กรรมการ

ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีองค์ประกอบตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ  35 วรรคหน่ึง

 วิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างที่  กวพ. ก าหนด การจัดท าเอกสารการซือ้หรือการจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาซือ้หรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์รายใดจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่ กวพ. ก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่
ก าหนดไว้ในตัวอย่าง และไม่ท าให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ หัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือแต่งตัง้
คณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง รับผิดชอบจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของส่วนราชการได้

http://www.gprocurement.go.th/
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การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้จัดท าเป็นประกาศและมีสาระส าคัญดังนี ้ รายการพัสดุที่ ต้องการซือ้ หรืองานจ้างที่ ต้องการจ้าง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา ก าหนดวัน เวลา เสนอราคา ก าหนดให้น าตัวอย่างพัสดุมาแสดงในวัน เวลา สถานที่  ที่ก าหนด 
(ถ้าม)ี  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 27  ไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างอก
สารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซด์ของส่วน
ราชการและเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และต้องมีช่วงเวลาส าหรับการจัดท าข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือการจ าหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ โดย
ก าหนดให้เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เพียงวันเดียวในวันและเวลาท าการ และให้ปิดประกาศอย่าง
เปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการ

การจัดหาพัสดุใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการจัดซือ้จัดจ้าง โดยจะต้องก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน และให้ผู้เสนอราคาน าพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ ณ ส่วนราชการที่ จัดหาพัสดุ ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งจะต้องด าเนินการภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันเสนอราคาให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการ น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของส่วนราชการและเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการนัน้ด้วย  กรณีที่ มีผู้เสนอแนะหรือ
วิจารณ์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาว่าสมควรด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขหรือไม่  โดยให้ด าเนินการดังนี ้

1. พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศ เมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอปรับปรุงร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าราชการเพื่อขอความเห็นชอบ  เมื่อได้รับความเห็นชอบให้
น าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงเผยแพร่  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3  วันท าการ  หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศส่วน
ราชการจะต้องน าร่างประกาศและร่างเอกสารติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3  วันท าการ

2. ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบ ให้จัดท าและเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  วันท าการ
กรณีหัวหน้าส่วนราชการไม่ให้ความเห็นชอบ  
ให้แจ้งความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อด าเนินการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และจัดท ารายงาน
ขอปรับปรุงร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบอีกครัง้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการและเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง  โดย
ผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามวัน  และเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศไม่น้อยกว่า  3  วันท าการ
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ให้ส่วนราชการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาไว้ในร่างเอกสารประกวดราคา โดยเลือกใช้หลักเกณฑ์อย่างหน่ึงอย่างใด  
หลักเกณฑ์ราคา (Price) และหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา  (Price Performance)
การให้หรือการจ าหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เสนอราคาสามารถขอรับหรือซือ้
เอกสารได้ตัง้แต่วันเร่ิมต้นประกาศ ให้กระท าผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือถึงก าหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา
ด าเนินการ ดังนี ้

1. จัดท าเอกสารหลักฐานส าหรับใช้ในการเสนอราคา ในรูปแบบไฟล์เอกสารที่จะใช้เสนอราคาให้แล้วเสร็จก่อนก าหนดวันยื่นเสนอราคา
2. ให้ผู้เสนอราคาน าข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม (1) มาด าเนินการบันทึกและส่งข้อมูล(Up load) เพื่อเสนอราคาภายในวัน 

และเวลาที่ประกาศก าหนด 
3. เม่ือผู้เสนอราคาได้ยนืยนัการเสนอราคาในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ ห้ามด าเนินการแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูลใดๆเพิ่มเติมผ่านระบบ

จัดซือ้จัดจ้างอีก
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่ยื่นเอกสารอันเป็นเทจ็แก่ส่วนราชการ หากส่วนราชการตรวจสอบพบในขณะพิจารณาผลการเสนอราคา

หรือภายหลังจากนัน้ ส่วนราชการสามารถตัดสิทธ์ิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคารายนัน้มาท าสัญญาและลงโทษ
เป็นผู้ทิง้งาน
ก าหนดวันรับข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ด าเนินการดังนี ้
1. การรับเอกสารเสนอราคา ให้ด าเนินการรับเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เท่านัน้ เว้นแต่ 
กรณีการซือ้หรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซือ้หรือการจ้างที่จะต้องประกาศให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่าง
พัสดุมาแสดงเพื่อทดสอบให้คณะกรรมการด าเนินการรับพัสดุ หรือรับฟังการชีแ้จง หรือทดสอบพัสดุ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด
ในประกาศ 
2. เม่ือพันก าหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้ว ห้ามคณะกรรมการรับเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์เพิ่มเตมิจากผู้เสนอราคา
3. คณะกรรมการจะต้องเกบ็เอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายเป็นความลับ และห้ามมิให้เปิดเผยเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอ
ราคาต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้างครัง้นัน้ หรือต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน
4. ให้คณะกรรมการจัดพมิพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ในเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น
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5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆและพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) ของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอ
ราคาครบถ้วน ถกูต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่
ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาได้ แต่
จะให้ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่ ส่วนราชการได้ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้เสนอราคารายนัน้ และ
บันทึกในรายงานไว้ด้วย
6. พิจารณาคัดเลือกส่ิงของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบตาม(5) และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาใน
ข้อ 31 และข้อ 32 แล้ว เสนอให้ซือ้หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด หรือผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วแต่
กรณี
กรณีที่มีผู้เสนอราคาต ่าสุดเท่ากันหลายราย
ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต ่าสุดรายที่เสนอราคาครบถ้วนถกูต้องตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการก าหนด ซ่ึงได้รับการยนืยนัจากระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นผู้ที่ เสนอราคาเข้าสู่ระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา หรือกรณีมีผู้ได้
คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนสูงสุดในตัวแปรหลักที่มีน า้หนักมากที่ สุดเป็นผู้ชนะ
การเสนอราคา หากไม่อาจด าเนินการชีข้าดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
หากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นัน้ แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนัน้ แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการต่อไป

ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถกูต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นัน้ 
เพื่อด าเนินการโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าส่วนราชการพิจาณาแล้วเห็นว่า หากด าเนินการโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่ งให้ด าเนินการซือ้หรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 (8) หรือ 24(6) แล้วแต่กรณีก็ได้
การรายงานผลการพิจารณา
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทัง้หมด ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติสั่ งซือ้หรือสั่ งจ้างก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง
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ราคาของผู้เสนอราคา 
กรณีที่ปรากฏว่า ราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เห็นสมควรซือ้หรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซือ้
หรือจ้าง ให้คณะกรรมการด าเนินการดังนี ้
1.ให้แจ้งผู้เสนอราคารายนัน้เพื่อต่อรองราคาให้ต ่าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้เสนอราคารายนัน้ยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่  
จะซือ้หรือจ้าง หรือสูงกว่านัน้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน     
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซือ้หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนัน้
2.ถ้าด าเนินการตาม (1)แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซือ้หรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่น
ซองเสนอราคาภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มายื่นเสนอราคา ให้ถือว่ารายนัน้ยืนราคาตามที่ เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคา
ต ่าสุดในการต่อรองราคาครัง้นีเ้สนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านัน้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซือ้หรือ
จ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
3.ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจ านวน 
หรือลดเนือ้งาน หรือขอเงนิเพิ่มเติม หรือยกเลิกการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้นัน้ เพื่อด าเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ภายหลังการจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แต่ยังไม่ได้ท าสัญญาหรือตกลงซือ้หรือจ้างกับผู้เสนอราคารายใด ถ้ามีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญในรายละเอียด หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอ
ราคาด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นัน้
ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไข
ให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาข้อเสนอด้านราคา หรือการซือ้หรือการจ้างแบบเหมารวม 
(Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ด าเนินการได้ ให้ส่วนราชการถอืปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ทั่ วไป เว้นแต่การก าหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาโดยแยกเป็น ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ ข้อเสนอด้านราคา 
ข้อเสนอทางการเงนิ (ถ้าม)ี



แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) และ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) : e-Bidding

การประเมินสิทธิผู้เสนอราคา
เป็นการประเมินสถานะของผู้เสนอราคาว่ามีประสิทธิภาพ และความสามารถที่จะเข้าด าเนินการตามสัญญากับส่วนราชการได้เพียงใด ซ่ึงเป็นการ
แสดงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคาว่า มีผลงานอยู่ในระดับใด โดยมีการแสดงสัญลักษณ์เป็นสัญญาณไฟ แยกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
1. สัญญาณไฟสีเขียว แสดงสถานนะพร้อมที่จะสามารถท างานได้โดยไม่มีปัญหา
2.สัญญาณไฟสีเหลือง แสดงสถานะที่ห้ามเข้ามาเสนอราคาและห้ามท าสัญญา เน่ืองจากเป็นผู้ไม่พร้อมจะท างาน ในกรณีด าเนินการตามสัญญาไม่
แล้วเสร็จตามเกณฑ์ที่ กวพ.ก าหนด
3.สัญญาณไฟสีแดง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าท าสัญญา เน่ืองจากเป็นเป็นผู้ถกูแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งาน
ในวันเสนอราคาหรือวันท าสัญญา
ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายต ่าสุดปรากฏสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลือง ผู้เสนอราคารายต ่าสุดนัน้ ไม่สามารถเสนอราคา
หรือท าสัญญาต่อไปได้
กรณีไม่อาจท าสัญญากับผู้เสนอราคารายต ่าสุดตามวรรคหน่ึง ให้ส่วนราชการเรียกผู้เสนอราคารายต ่าล าดับถดัไปเข้ามาท าสัญญาได้
ส่วนราชการในส่วนภมิูภาคและส่วนราชการในส่วนกลาง
1. มีกรมที่เป็นหน่วยงานน า รอง 9 หน่วยงาน  ไดแก่ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมศุลกากร ส า นักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมธนารักษ์ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  โรงพยาบาล 3 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลทรวงอก  โรงพยาบาลราชวิถ ี  โรงพยาบาลเลิดสิน
2.ที่ มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค รวมทัง้การจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์ร่วมในระดับเขตของกระทรวงสาธารณสุข  ที่ตัง้อยู่ในจังหวัดนครศรีอยุธยา 
ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ 
และสระแก้ว ให้เร่ิมถอืปฏิบัติตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
3.ที่ มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค รวมทัง้การจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์ร่วมในระดับเขตของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตัง้อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภมิู บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย 
สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน พิษณุโลก ก าแพงเพชร ตาก 
นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ ให้เร่ิมถอืปฏิบัติตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป




