
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
-ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e-market)
-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี
เร่ือง  แนวทางปฏบิัตใินการจัดหาพัสดุ

ด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)

และ
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding)

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เม่ือวันที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2558
(มต ิครม. เม่ือวันที่ 25 พฤศจกิายน 2557 และ

วันที่ 27 มกราคม 2558)

นอกจากที่ก าหนดไว้ตามแนวทางปฏบิัตนีิ ้ให้ปฏิบัตติามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ



หลักการจัดซ้ือจัดจ้างเดิม

1.  วงเงินก าหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
-ไม่เกิน 100,000 ตกลงราคา   
-100,000 – 1,999,999 สอบราคา
-2,000,000 ขึ้นไป              e-Auction

2.  การตรวจผู้มีอาชีพ
-ตรวจทุกรายที่ย่ืนเสนอ   

3.  การพิจารณาผู้ชนะ
-คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการเลือก

หลักการจัดซื้อจัดจ้าง  (เปรียบเทียบ)

หลักการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

1.  สินค้าก าหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท

-สินค้าที่ไม่ซับซ้อน E-Market
-สินค้าซับซ้อน E-Bidding

2.  การตรวจผู้มีอาชีพ
-ตรวจเฉพาะผู้ชนะการเสนอราคา   

3.  การพิจารณาผู้ชนะ
-ระบบเลือกผู้ชนะจากผู้เสนอข้อเสนอที่ดีที่สดุ

4.  ต้องอ้างอิงรหัสสินค้าและบริการภาครัฐทุกครั้ง  
(UNSPSC)



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) 

การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน สินค้า/บริการทั่วไป มีมาตรฐาน ให้
ซื้อหรือจ้างจากที่ก าหนดไว้ใน e-catalog กระท าได้ 2 ลักษณะ

1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ได้แก่ 
การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การ
จัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) (ต่อ)

ขั้นตอน e-market

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศ
และเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e-market

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่าง
เอกสารฯ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผ่าน หัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุ



ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติใหม่

ทราบยอดเงิน
(พ.ศ. 2535 ข้อ 13)

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานขอซื้อขอจ้าง
(พ.ศ. 2535 ข้อ 27)

วิธี e-market วิธี e-bidding

เบิกจ่าย

ตรวจรับ

ท าสัญญา

แนวทาง
ปฏิบัติใหม่

ระเบียบฯ 35

แนวทาง
ปฏิบัติใหม่



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)(ต่อ)

หัวหน้าส่วนราชการ

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนนิการเผยแพร่เอกสารและ
ประกาศในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลางและปิด

ประกาศที่หน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ
ส่งกลับเจ้าหน้าที่พัสดุแกไ้ข



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)(ต่อ)

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ที่ลงทะเบียนในระบบ e-GP 
และมีสินค้าหรือบริการในระบบ e-catalog ที่ตรงกับที่
ก าหนดในประกาศฯ จะได้รับ mail จากกรมบัญชีกลาง

สามารถดูรายละเอียดของประกาศและเอกสารได้
จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง/หน่วยงาน



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)(ต่อ)

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ที่ไม่ได้ลงทะเบียน และยังไม่ได้บันทึกสินค้า/
บริการหรือลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ ในระบบ 

e-catalog ที่ได้รับทราบข้อมูลประกาศจากเว็บไซต์ หากประสงค์จะเสนอ
ราคาสามารถด าเนินการ

กรณียังไม่ได้ลงทะเบียน
กรณีลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ลง
สินค้า/บริการใน e-catalog

ลงทะเบียนในระบบ e-GP และลง
สินค้า/บริการในระบบ e-catalog ลงสินค้า/บริการในระบบ e-catalog



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)(ต่อ)

การเสนอราคา

การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (RFQ) 
วงเงินเกิน 100,000-5,000,000 บาท

การเสนอราคาโดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) วงเงิน

เกิน 5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาด าเนินการ
1. เมื่อได้รับใบค าขอเสนอราคา (RFQ) จากระบบ e-GP 

และประสงค์จะเสนอราคาเมื่อถึงก าหนดเวลาเสนอ
ราคาให้ log in เพ่ือส่งใบเสนอราคาผ่านระบบ e-GP

2. เมื่อเสนอราคาแล้วต้องยืนยันการเสนอราคา โดยเสนอ
ราคาได้ครั้งเดียว

ผู้เสนอราคาด าเนินการ
1. เมื่อได้รับใบค าขอเสนอราคา (RFQ) และประสงค์จะ

เสนอราคา เมื่อถึงก าหนดเวลาลงทะเบยีนให้ log in 
เพ่ือลงทะเบียนและทดสอบระบบ

2. เมื่อถึงเวลาเสนอราคาให้เสนอราคาผ่านระบบ e-GP
ภายในเวลาที่ก าหนด

3. ระหว่างการเสนอราคาจะไม่เห็นราคาของผู้เสนอ
ราคารายอื่น

ผู้เสนอราคาด าเนินการ
1. เมื่อได้รับใบค าขอเสนอราคา (RFQ) จากระบบ e-GP 

และประสงค์จะเสนอราคาเมื่อถึงก าหนดเวลาเสนอ
ราคาให้ log in เพ่ือส่งใบเสนอราคาผ่านระบบ e-GP

2. เมื่อเสนอราคาแล้วต้องยืนยันการเสนอราคา โดยเสนอ
ราคาได้ครั้งเดียว



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)(ต่อ)

การพิจารณาผลการเสนอราคา

ใช้เกณฑ์ราคา

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเพียงใบเสนอ
ราคาของผู้เสนอราคารายต่่าสุด จากระบบ e-GP แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้าง
จากรายนั้น

(ยกเว้นและก่าหนดการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 22 (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ 
กค(กวพ)0421.3/ว.258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558)



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)(ต่อ)

การพิจารณาผลการเสนอราคา

ใช้เกณฑ์ราคา

กรณีท่ีผู้เสนอราคาต่่าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไข เช่น เสนอราคารวมท้ังสิ้นเป็นราคา
ต่อหน่วย โดยมิได้เสนอราคารวมท้ังสิ้นเป็นจ่านวนเงินเท่าใดเข้าไปในระบบด้วย

ให้ยกเลิกการเสนอราคาครั้งน้ัน หรือหากเห็นสมควรพิจารณาผู้เสนอราคา
รายต่่าในล่าดับถัดไปก็ได้ (ให้ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP ไป
กรมบัญชีกลางเพื่อด่าเนินการแก้ไขในระบบ e-GP

(ยกเว้นและก่าหนดการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 22 (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ 
กค(กวพ)0421.3/ว.258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558)



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)(ต่อ)

การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายกรณีผู้เสนอราคารายเดียว กรณีไม่มีผู้เสนอราคา

ให้เสนอความเห็นให้ซื้อ/จ้าง จากผู้
มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอราคา
ต่ าสุด กรณีเสนอราคาต่ าสุดเท่ากัน
หลายราย ให้พิจารณาผู้ที่ เสนอ
ราคาล าดับแรก

พิจา รณาแล้ ว
เห็นว่ามีความ
เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์
ต่อราชการ ให้
พิ จ า ร ณ า รั บ
ราคาได้

พิจา รณาแล้ ว
เ ห็ น ว่ า ไ ม่ มี
ความเหมาะสม
แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ราชการ

ให้เสนอความเห็นให้ยกเลิก แล้ว
ด าเนินการใหม่ หรือ ใช้วิธีพิเศษ 
ตามระเบียบฯ 35



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)(ต่อ)

กรณีราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่เห็นสมควรซื้อ/จ้าง สูงกว่าวงเงินที่
จะซ้ือหรือจ้าง

1)   แจ้งผู้เสนอราคารายนั้นเพื่อต่อรองราคา
-ลดราคาแล้วอยู่ในวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง
-ลดราคาแล้วสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ไม่เกินร้อยละ 10
-ไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างไม่เกิน  
ร้อยละ 10

ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอ
ราคารายนั้น



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)(ต่อ)

2)   ถ้าด าเนินการตาม 1) แล้วไม่ได้ผล
-แจ้งผู้ เสนอราคาที่ เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกราย (ที่มี

คุณสมบัติถูกต้อง) เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคาภายใน
เวลาที่ก าหนด หากผู้เสนอราคาต่ าสุดครั้งนี้เสนอไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างหรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (หาก
รายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่ารายนั้นยื่นราคาตามที่เสนอไว้เดิม) 
ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
3) ถ้าด าเนินการตาม 2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็น

-สมควรปรับลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานหรือ
-ของบประมาณเพิ่ม หรือ
-ยกเลิกการจัดหาครั้งนี้เพื่อด าเนินการใหม่



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)(ต่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการ
พิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารต่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
-แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบ
-ประกาศผลฯ ในเว็บไซต์
กรมบัญชีกลางและหน่วยงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุชี้แจง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ยกเลิก



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

การจัดหาพัสดุครั้ งหนึ่ งซึ่ งมีราคาเกิน 
100,000 บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุทีมี
รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน 
มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้า หรือบริการ
ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e-market



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

ขั้นตอนวิธี e-bidding

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง และจัดท าร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ตามที่ กวพ.ก าหนด) เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ

จะแต่งต้ังบุคคลหรือคณะกรรมการเป็นผู้จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ก็ได้



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

การเผยแพร่รา่งประกาศฯ ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ 
หรือมีความเห็น

วงเงิน 100,000 บาท
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

วงเงินเกิน 5,000,000 บาท

*เผยแพร ่หรือไม่เผยแพร่ก็ได้ *เผยแพร่

*เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท่าการ



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นชอบร่างประกาศฯ

ไม่น าร่างประกาศฯ
เผยแพร่

น าร่างประกาศฯ
เผยแพร่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าและเผยแพร่
เอกสารประกวดราคาฯ ผ่านเว็บไซต์ของส่วน
ราชการ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ไม่
น้อยกว่า 5 วันท าการ
(ผู้ค้าสามารถพิมพ์เอกสารและซื้อเอกสาร
ประกวดราคาผ่านระบบ e-GP)

ไม่มีผู้วิจารณ์ มีผู้วิจารณ์



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

มีผู้วิจารณ์

ปรับปรุง ไม่ปรับปรุง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงาน
ขอปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร

ประกวดราคาฯ พร้อมความเห็น
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงาน
พร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วน

ราชการ

เห็นชอบ
ไม่

เห็นชอบ
ไม่

เห็นชอบ
เห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุน าร่างประกวด
ราคาฯ ทางเว็บไซต์ส่วนราชการ/

กรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าและเผยแพร่
เอกสารประกวดราคาทางเว็บไซต์ส่วน
ราชการและกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 5 
วันท าการ พร้อมการใช้/จ าหน่ายเอกสาร
ประกวดราคาฯ ผ่านทางระบบ e-GP

มีผู้วิจารณ์ ไม่มีผู้วิจารณ์



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

การประกาศเผยแพร่และ
ระยะเวลาการค่านวณราคาก่อน

ถึงวันเสนอราคา

วงเงินการจัดหา

ไม่เกิน 
5,000,000

5,000,000
ไม่เกิน

10,000,000

10,000,000
ไม่เกิน

50,000,000

50,000,000
ขึ้นไป

-ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศฯ 
ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและ
กรมบัญชีกลาง (ไม่น้อยกว่า)

5 วันท ำกำร 5 วันท ำกำร 5 วันท ำกำร 5 วันท ำกำร

-ระยะเวลาในการค านวณราคาก่อน
ถึงวันเสนอราคา (ไม่น้อยกว่า)

3 วันท ำกำร 5 วันท ำกำร 7 วันท ำกำร 15 วันท ำกำร

(ยกเว้นและก่าหนดการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 22 (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ 
กค(กวพ)0421.3/ว.258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558)



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

การเสนอราคา

ให้ท าได้หลังปิดการให้/จ าหน่าย เอกสารประกวดราคาฯ ไม่น้อย
กว่า 3-15 วันท าการ และก าหนดให้เสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP 
เพียงวันเดียว ในวันและเวลาราชการ

ผู้เสนอราคาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่ยื่นได้ในช่วงเวลา
ก่อนที่จะตกลงส่งเอกสาร แต่เมื่อได้ตกลงส่งเอกสารแล้ว ระบบ e-GP จะ
ป้องกันไม่ให้มีการแก้ไข หรือ ยื่นเพ่ิมเติมได้



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

-กรณีไม่มีการยื่นพัสดุเพื่อน าเสนอ/ทดสอบ ก าหนดให้ผู้เสนอราคายื่น
เอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP

-กรณีที่มีการยื่นพัสดุเพื่อน าเสนอ/ทดสอบ ก าหนดให้ผู้เสนอราคา
ยื่นเอกสารการเสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP ก่อน หลังจากนั้น จึงให้
ยื่นพัสดุที่ต้องน าเสนอ/ทดสอบ ณ สถานที่ก าหนดตามวัน เวลา ที่
ก าหนด ซึ่งจะต้องด าเนินการภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันเสนอ
ราคา

การยื่นตัวอย่าง/เอกสารน าเสนอ



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ

ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์” ก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาโดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่
(1) รับเอกสารเสนอราคา โดยจัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุก

ราย ผ่านระบบ e-GP รายละ 1 ชุด ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารทุกแผ่น (เมื่อ
พ้นก าหนดเวลารับเอกสารการเสนอราคาแล้วห้ามรับเอกสารเพิ่มเติม)

(คณะกรรมการฯ ต้องเก็บเอกสารเสนอราคาเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อผู้มิได้
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น หรือ ต่อผู้เสนอราคารายอื่น)



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ

(2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคา และพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่
มีคุณสมบัติ และข้อเสนอราคาทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศประกวดราคาฯ

(3) คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา
ตามที่ได้ประกาศ แล้วเสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นและ
เอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

กรณีมีผู้เสนอต่ าสดุเทา่กันหลายราย

กรณีใช้เกณฑ์ราคา (Price)
- ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ าสุดที่เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนและได้

ยืนยันการเสนอราคาในระบบ e-GP ในล าดับแรก เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

กรณีใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
- กรณีมีผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้คัดเลือกให้      

ผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนสูงในตัวแปรหลักที่มีน้ าหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะการ
เสนอราคา



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

กรณีผู้เสนอราคารายเดียว หรือ 
ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว

ยกเลิก
คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีเหตุผลสมควร

ด าเนินการต่อโดยไม่ยกเลิก

ต่อรองราคา

กรณี ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ผ่านการคัดเลือกทุกราย 
ให้ยกเลิกการประกวดราคาฯ



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

กรณีราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่เห็นสมควรซื้อ/จ้าง สูงกว่าวงเงินที่
จะซ้ือหรือจ้าง

1)   แจ้งผู้เสนอราคารายนั้นเพื่อต่อรองราคา
-ลดราคาแล้วอยู่ในวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง
-ลดราคาแล้วสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ไม่เกินร้อยละ 10
-ไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างไม่เกิน  
ร้อยละ 10

ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอ
ราคารายนั้น



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)(ต่อ)

2)   ถ้าด าเนินการตาม 1) แล้วไม่ได้ผล
-แจ้งผู้ เสนอราคาที่ เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกราย (ที่มี

คุณสมบัติถูกต้อง) เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคาภายใน
เวลาที่ก าหนด หากผู้เสนอราคาต่ าสุดครั้งนี้เสนอไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างหรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (หาก
รายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่ารายนั้นยื่นราคาตามที่เสนอไว้เดิม) 
ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
3) ถ้าด าเนินการตาม 2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็น

-สมควรปรับลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานหรือ
-ของบประมาณเพิ่ม หรือ
-ยกเลิกการจัดหาครั้งนี้เพื่อด าเนินการใหม่



หลักประกันการเสนอราคา
-การจัดหาพัสดุที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป ก าหนดให้มีหลักประกันการเสนอราคา
-ให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนกิส์ของธนาคารภายในประเทศ
2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายซ่ึงเป็นเช็คที่ลงวันทีท่ี่ใช้เช็คนั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือ

ก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ     ผู้เสนอราคาต้องส่งในรูปแบบ PDF File และน าส่งต้น
3. พันธบัตรรัฐบาลไทย                  ฉบับภายในเวลาที่ก าหนดซึ่งจะต้องภายใน 5 วันท าการ

นับถัดจากวันเสนอราคาโดยก าหนดให้ชัดเจน
-มูลค่าหลักประกัน                             ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่จัดหา
-เงื่อนไขการยึดหลักประกัน                   ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาแล้วไม่ไปท า   

สัญญา
(ต้องระบุไว้ในประกาศประกวดราคา)

-การคืนหลักประกัน                            -ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้อนุมัติผลการประกวด 
ราคา
-หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแจ้งส่งคืน
ผ่านระบบ e-GP แก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกัน



หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
(PRICE PERFORMANCE)

ก าหนดตัวแปรไว้ 2 ตัวแปรหลัก

ประเภทบังคับ ประเภทไม่บังคับ

ต้องเลือกอย่างน้อย 2 ตัวแปร



หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
(PRICE PERFORMANCE) (ต่อ)

ประเภทบังคับ ราคาที่เสนอ
(ต้องเลือกทุกครั้ง)

ประเภทไม่บังคับ ผลการประเมินผู้ค้า

1)

2)

คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ

การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

ต้องเลือกอย่างน้อย
1 ตัวแปร หรือ
ทั้งหมดก็ได้



หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
(PRICE PERFORMANCE) (ต่อ)

ตัวอย่าง

ตัวแปรหลักที่ใช้ น้ าหนัก ผู้เสนอราคา/คะแนน

A B C

1. ราคา 50 50 85 100

2. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น 
ประโยชน์ต่อทางราชการ

50 100 90 70

รวม/คะแนนถ่วงน้ าหนักแล้ว 100 75 87.5 85

ให้ C  เสนอราคา  50,000 บาท  = 100 คะแนน
B  เสนอราคา  55,000 บาท  = 85 คะแนน
A  เสนอราคา  65,000 บาท  = 50 คะแนน



การประเมินสิทธิผู้เสนอราคา

เป็นการประเมินสถานะของผู้เสนอราคา
ว่ามีประสิทธิภาพและความสามารถที่จะ
เข้ามาด าเนินการตามสัญญา กับ ส่วน
ราชการได้เพียงใด

ระบบจะเป็นผู้ประเมินให้



การประเมินสิทธิผู้เสนอราคา

สัญญาไฟสีเขียว

สัญญาไฟสีเหลือง

สัญญาไฟสีแดง

เสนอราคาและท า
สัญญาได้

ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญา

ห้ามท าสัญญาเนื่องจาก
ทิ้งงาน



ข้อยกเว้น e-market/e-bidding
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

*ก่าหนดวงเงินการจัดหาโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535
*ยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ

วิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ให้ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559



วิธีการจัดหา ระเบียบฯ 2535 (จากเดิม) มาตรการตาม ว 299

วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

วิธีสอบราคา วงเงินเกิน 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

วิธีประกวดราคา วงเงินเกิน 2,000,000 บาท วงเงินเกิน 2,000,000 บาท

การซื้อโดยวิธีพิเศษ วงเงินเกิน 100,000 บาท ให้กระท าได้เฉพาะกรณีตาม
ระเบียบฯ ข้อ 23 ก าหนด

วงเงินเกิน 500,000 บาท ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่ง
กรณีใดตามระเบียบฯ ข้อ 23 ก าหนด

การจ้างโดยวิธีพิเศษ วงเงินเกิน 100,000 บาท ให้กระท าได้เฉพาะกรณีตาม
ระเบียบฯ ข้อ 24 ก าหนด

วงเงินเกิน 500,000 บาท ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่ง
กรณีใดตามระเบียบฯ ข้อ 24 ก าหนด

*  การจัดหาพัสดุท่ีมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน   
2,000,000 บาท ให้ด าเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคา 
ตามระเบียบฯ 2535

*  การจัดหาพัสดุท่ีมีราคาเกิน 2,000,000 บาท ให้
ด าเนินการโดยวิธี e-market และวิธี e-bidding
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