
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙ ง 
หน้า ๑ 

ราชกิจจานุเบกษา ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ประกาศสำน ักนายกร ัฐมนตร ี 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) 

และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 

ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำ 
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market ะ e - market) 
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) ขึ้น เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปึญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้บังคับสำหรับส่วนราชการนำร่องในระยะแรก เพ่ือประโยชน์ 
ในการปรับปรุงหรือแก่ไขเพ่ิมเติมระเบียบสำบักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก่ไข 
เพ่ิมเติม ในระยะต่อไป 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังนำแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศน้ึไปดำเนินการ 
ในลักษณะของโครงการนำร่องในระยะแรก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันลัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



แนวหางปฏิบัติในmรจัดหาฟัฝึดุ 
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market ะ e - market) และ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 

ขอบเขตการใช้บังคับ 
ข้อ ๑ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ (๒) และ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 
ข้อ ๒ แนวทางปฏิบัติน้ีใข้บังคับสำหรับการจัดหาพัสดุของส่วนราชการนำร่อง ตามท่ี 

กวพ. กำหนด 
ข้อ ๓ การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติน้ีไม่รวมถึงการจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบและ 

ควบคุมงาน การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ๔ นอกจากท่ีกำหนดไว้แล้วตามแนวทางปฏิบัติน้ีให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๕ ให้แนวทางปฏิบัติน้ีใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
ถึงก่อนวันที่มีการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกIขเพ่ิมเติม 
และให้กรมบัญชีกลางทำหน้าท่ีประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการนำร่องเพ่ือพิจารณาปรับปรุง 
แก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๖ ในแนวทางปฏิบัติน้ี 
"ระบบข้อมูลสินค้า" (Electronic Catalog ะ e - catalog) คือ ระบบฐานข้อมล 

รายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้าง ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ไนระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งจะมีรายลฺะเอียดของสินค้า คำแนะนำสินค้า ภาพสินค้า พร้อมคำบรรยายประกอบ โดยจัดแบ่งประเภท 
สินค้าเป็นหมวดหมู่ ตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดเพ่ือสะดวกต่อการสืบค้นของส่วนราชการผู้จัดหา 

"บNSPSC" หมายความว ่า รหัสสินค้าหรือบริการภาครัฐ ตามคู่มีอของ 
กรมบัญชีกลาง 

"ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Market ะ e - market)ได้แก่ การจัดหาพัสดุ 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้วยวิธีการซื้อหรือ 
การจ้างท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการท่ัวไป มีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ 
ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กำหนดไว้ในระบบ e - catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ 
หรือผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

"ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Bidding : e - bidding) ได้แก่ 
การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้า 
หรือบริการท่ีไม่ได้กำหนดไว้ไนระบบ e - catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ไห้บริการ หรือผู้รับจ้าง เข้าย่ืนประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 



๒ 

อำนาจและหน้าท่ี 
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม มีอำนาจหน้าที่ 
(๑) ตีความและวินิจฉัยบีญหา รวมถึงพิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผัน 

การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติน้ี 
(๒) คัดเลือกสินค้าหรือบริการสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบตลาด 

อิเล็กทรอนิกส์ ' 
(๓) พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
(๔) กำหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติน้ี 
(๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือทำหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๖) กำหนดส่วนราชการนำร่องให้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแนวทางปฏิบัติน้ี 

ข้อ ๘ ให้กรมบัญชีกลางมีอำนาจหน้าท่ี 
(๑) จัดทำและพัฒนาระบบ e - catalog ของการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ โดยกำหนด 

รูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์ในการกรอกข้อมูลของผู้ชาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง 
(๒) คัดเลือกส่วนราชการนำร่องสำหรับดำเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
(๓) ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการที่ดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๔) ในกรณีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ มีปิญหาข้อขัดข้องทำให้ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ให้กรมบัญชีกลางดำเนินการแจ้งผู้ชาย 
ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่เข้าร่วมในการเสนอราคาทราบถึงข้อขัดข้องดังกล่าวทาง e - mail หากกรณี 
มีปิญหาข้อขัดข้องทั้งระบบให้กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการทราบ 

ข้อ ๙ ให้ผู้เสนอราคามีหน้าท่ี 
(๑) ลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมข้อมูล 

คุณสมบัติและแคตตาล็อกสินค้า และแสดงเอกสารหลักฐานการเป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างงานน้ันของตน 
ในระบบ ตลอดจนปรับปรุงสินค้า หรืองานจ้างให้เป็นบีจจุบันอยู่เสมอ 

(๒) ศึกษาการใช้โปรแกรมและทดลองใช้โปรแกรมของกรมบัญชีกลาง 
โดย Download ไค้ทางเว็บไซต์ www. gprocurement.go.th 

วิธีซื้อ วิธีจ้าง 
ข้อ ๑๐ การซ้ือหรือการจ้างตามแนวทางปฏิบัติน้ีกระทำได้ ๒ วิธี คือ 

(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) 
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 

ข้อ ๑๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไม่ซับซ้อน 
เป็นสินค้าหรือบริการท่ัวไป มีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กำหนดไว้ใน 
ระบบ e - catalog กระทำได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

(๑) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation ะ RFQ) ได้แก่ 
การจัดหาพัสดุคร้ังหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน ๑ ๐ 0 , ๐ ๐ ๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

http://gprocurement.go.th


๓ 

(๒) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ทาai Auction) ได้แก่การจัดหาพัสดุ 
คร้ังหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน ๕,0๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๑๒วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 
๑ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีมีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ 
หรือเป็นสินค้าหรือบริการท่ีไม่ได้กำหนดไวิในระบบ e - market 
กรรมการ 

ข้อ ๑๓ ในการดำเนินการซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
.แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีองค์ประกอบตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีนกไขเพ่ิมเติม ข้อ ๓๕ วรรคหน่ึง 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๔ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำเอกสารการซ้ือหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามตัวอย่างท่ี กวพ. กำหนด 

การจัดทำเอกสารการซ้ือหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์รายใดจำเป็นต้องมี 
ข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่ กวพ. กำหนด โดยมีสาระสำคัญตามท่ีกำหนดไวิในตัวอย่าง 
และไม่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ 

การเผยแพร่เอกสารการซ้ือหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดทำเป็นประกาศ 
และมีสาระสำคัญตังน้ี 

(๑) รายการพัสดุท่ีต้องการซ้ือ หรืองานจ้างท่ีต้องการจ้าง 
(๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
(๓) กำหนดวัน เวลา เสนอราคา 
ข้อ ๑๕ให้ส่วนราชการกำหนดวัน เวลา ในการเสนอราคานับลัดจากวันท่ีนำประกาศและ 

เอกสารการซ้ือหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ 
ของกรมบัญชีกลาง โดยต้องกำหนดวันเสนอราคาเป็นวันทำการเท่าน้ัน และกำหนดเวลาการเสนอราคา 
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ข้อ ๑๖ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุเสนอรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
'พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ ไปพร้อมลับร่างประกาศ และร่างเอกสารการซ้ือหรือการจ้าง 
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
เม่ือหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุดำเนินการเผยแพร่ 
ประกาศและเอกสารการซ้ือหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและ 
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทำการ 
ของส่วนราชการน้ันด้วย 

ข้อ ๑๗ให้กรมบัญชีกลาง จัดส่งประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตลาด 
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างท่ีลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นำรายละเอียดของพัสดุลงไวิในระบบ e - ca ta log และสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 



๔ 

ข้อ ๑๘ในกรณีท่ีผู้ขาย ผู้ไห้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและ 
เอกสารการซ้ือหรือการจ้างดังกล่าว ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนำรายละเอียดของพัสดุ 
คำแนะนำพร้อมคำบรรยายประกอบ ลงในระบบ e - catalog ของกรมบัญชีกลางในการซ้ือหรือการจ้าง 
ก่อนวันเสนอราคา การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา และการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๙การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเสนอราคา โดยใบเสนอราคา 
ดำเนินการด้งน้ี 

(๑) ผู้ขาย ผู้ไห้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้รับใบคำขอเสนอราคา ทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา มายังส่วนราชการ 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน เวลา ทำการ 

(๒) เม่ือถึงกำหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา 
เพ่ือเสนอราคา โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 

ข้อ ๒o การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเสนอราคา โดยการประมูล 
. อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการด้งน้ี 

(๑) ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้รับใบคำขอเสนอราคา ทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา มายัง 
ส่วนราชการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด 

(๒) เม่ือถึงกำหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา log in เพ่ือลงทะเบียนและ 
ทดสอบระบบ ภายในเวลาท่ีส่วนราชการกำหนด 

(๓) ให้เร่ิมกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในเวลาราชการ 
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะส้ินสุดนอกเวลาราชการก็ได้ ทั้งนี้ กระบวนการ 
เสนอราคาให้กระทำภายในเวลาสามสิบนาที . 

ระหว่างการเสนอราคา ผู้เสนอราคาไม่สามารถเห็นราคาของผู้เสนอราคารายอื่น โดยมีเพียง 
สัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอของผู้เสนอราคาตํ่าสุดเท่านั้น 

ข้อ ๒๑ เม่ือส้ินสุดการเสนอราคาตามข้อ ๑ ๙ และข้อ ๒๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุพิจารณา 
ผู้เสนอราคาตํ่าสุด หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดหลายรายจนไม่อาจช้ีขาดได้ ให้พิจารณา 
ผู้ที่เสนอราคาด้งกล่าวในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 

เม่ือถึงกำหนดวัน เวลา ในการเสนอราคา ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่วนราชการ 
สามารถพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายน้ันได้โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ของ 
ส่วนราชการเป็นสำคัญ 

ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคาให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการจัดหาในคร้ังน้ัน 
หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ จะไม่ได้ผลดี 
จะส่ังให้ดำเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้ 



๕ 

ข้อ ๒๒ การพิจารณาผลการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีหน้าท่ีดังน้ี 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่า 

ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างงานนั้น แคตตาก็อก ของรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด จากระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดหำในรูปแบบเอกลาร 

(๒) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ 
ในเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ที่มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซ้ือหรือจ้าง 
จากรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด 

ข้อ ๒๓ กรณีท่ีปรากฏว่า ราคาของผู้เสนอราคารายท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุเห็นสมควรซ้ือหรือจ้าง 
ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ (๔) แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุดำเนินการดังน้ี 

(๑) ให้แจ้งผู้เสนอราคารายน้ันเพ่ือต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าท่ีจะทำได้หากผู้เสนอราคา 
รายน้ันยอมลดราคาแล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบ 
ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างน้ัน 
ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ล้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อ 
หรือจ้างจาก่ผู้เสนอราคารายน้ัน 

(๒) ล้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล กรณีจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยการเสนอราคา โดยใบเสนอราคา และการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้งผู้เสนอราคา 
ที่เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกราย เพ่ือเสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยย่ืนใบเสนอราคา ภายใน 
กำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา ให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิม 
หากผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่า 
แต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างล้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๓) ล้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเน้ืองานหรือขอเงินเพ่ิมเติม 
หรือยกเลิกการจัดหาโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเสนอราคา โดยใบเสนอราคา หรือการเสนอราคา 
โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือดำเนินการใหม่ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔เม่ือดำเนินการตามข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ แล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุรายงาน 
ผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ (ล้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นขอบ หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุส่งผลการพิจารณา 
ให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๒๕ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่าง 
เอกสารประกวดราคาซ้ือหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กำหนด 

การจัดทำเอกสารการซ้ือหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาซ้ือหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์รายใด 
จำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากท่ี กวพ. กำหนด โดยมีสาระสำคัญตามท่ีกำหนดไว้ 
ในตัวอย่าง และไม่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ 



๖ 

เพ่ือความรอบคอบ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั้งบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง หรือแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฎพาะ 
ของพัสดุท่ีจะจัดหาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของส่วนราชการได้ 

การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดทำเป็นประกาศและมีสาระสำกัญ 

ดังนี้ 
(๑) รายการพัสดุท่ีต้องการซ้ือ หรืองานจ้างท่ีต้องการจ้าง 
(๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
(๓) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา 
(๔) กำหนดวัน เวลา เสนอราคา 
(๕) กำหนดให้นำตัวอย่างพัสดุมาแสดงในวัน เวลา สถานท่ี ที่กำหนด (ถ้ามี) 
ข้อ ๒๖ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุเสนอรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ ไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เม่ือหัวหน้า 
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ประกาศ 
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และต้องมีช่วงเวลาสำหรับการจัดทำข้อเสนอของผู้ประสงค์ 
จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันเสนอราคา 
ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ โดยกำหนดให้เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพียงวันเดียวในวันและเวลาทำการ และให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทำการของส่วนราชการนั้นด้วย 

การจัดหาพัสดุใดมีรายละเอียดท่ีมีความจำเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือการจ้างท่ีจะต้อง 
กำหนดเง่ือนไขไว็ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เสนอราคานำตัวอย่างพัสดุมาแสดง 
เพ่ือทดลองหรือทดสอบให้ส่วนราชการสามารถกระทำได้ โดยจะต้องกำหนดเง่ือนไขตังกล่าวไว้ใน 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน และให้ผู้เสนอราคานำพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ 
ณ ส่วนราชการที่จัดหาพัสดุ ตามวัน และเวลาท่ีกำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน ๕ วันทำการ 
นับลัดจากวันเสนอราคา 

ข้อ๒๗ในกรณีที่ส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดหาพัสดุในคร้ังดังกล่าว 
มีความจำเป็นต้องนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สารารณชน 
เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และ 
ไม่มีการกำหนดเง่ือนไขท่ีเป็นการขัดขวางการแช่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
หัวหน้าส่วนราชการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุดำเนินการ นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่หางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม'น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือหางจดหมายลงทะเบียนมายัง 
ส่วนราชการโดยเปิดเผยตัว หากไม'มีผู้ใดเสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำ 
และเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ 



๗ 

ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม'น้อยกว่า ๓ วันทำการ และให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทำการ 
ของส่วนราชการน้ันด้วย 

ข้อ ๒๘ กรณีท่ีมีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดทำ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดหาพิจารณาว่า สมควรดำเนินการปรับปรุงแก่ไขหรือไม่ 
โดยให้ดำเนินการดังน้ี 

(๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำรายงานขอปรับปรุง 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือขอความเห็นขอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้นำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม'น้อยกว่า ๓ วันทำการ 

ในกรณีท่ีมีผูให้ข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หากมีการปรับปรุงแก่ไขร่างประกาศ 
และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังใด ส่วนราชการจะต้องนำร่างประกาศและร่างเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ 

(๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำรายงานพร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือขอ 
ความเห็นชอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้จัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาไม'น้อยกว่า ๓ วันทำการ 

ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งความเห็นให้ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และจัดทำรายงานขอปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมความเห็น 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือขอความเห็นชอบอีกคร้ัง เม่ือได้รับความเห็นขอบแล้ว ให้นำร่างประกาศ 
และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ 
ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ 

ข้อ ๒๙ในการจัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าย่ืนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุดำเนินการเผยแพร่ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาท่ีได้กำหนดไว้ในประกาศไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ 

ข้อ ๓oให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์ท่ีใชในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาไว้ใน 
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังดังกล่าวเกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ทางราชการ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์จะต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารพัสดุภาครัฐท่ีดี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุ้มค่า โดยพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนอง 
วัตถุประสงค์ในการใข้งานของส่วนราชการมากที่สุด มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุ 
ที่เหมาะสมและชัดเจน 



๘ 

(๒) โปร่งใส โดยการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย 
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีหลักฐานการดำเนินงานขัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูล 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมี 
การประเมินและเปิดเผยผลลัมฤทธ้ิของการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกปี 

(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
อย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน้ในการตรวจสอบ 

ข้อ ๓๑ให้ส่วนราขการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยเลือกใช้ 
หลักเกณฑ์อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์ราคา (Price) ให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ในกรณีท่ีส่วนราชการเห็นว่า การกำหนดคุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาสำหรับใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาก็เพียงพอที่จะได้มา 
ซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 

(๒) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 
ให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน 
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา ในกรณีท่ีส่วนราชการเห็นว่า แม้ว่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
และคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุท่ีจะจัดหาแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ส่วนราชการได้พัสดุที่มีคุณภาพดี 
ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดป้จจัยต่าง ๆ เพ่ิมเติม 
เพ่ือใช้ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เสนอราคาที่เสนอพัสดุที่มีคุณภาพ 
แต่ไม่ได้เสนอราคาต่ําสุดสามารถชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสํIด้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ 
บริหารพัสดุภาครัฐท่ีดี 

ข้อ ๓๒ การกำหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ 
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาตามข้อ ๓๑ (๒) มีขั้นตอนดังนี้ 

(๑) พิจารณาเลือกตัวแปรหลักดังต่อไปนี้ อย่างน้อย ๒ ตัวแปรหลัก สำหรับใช้กำหนด 
เป็นเกณฑ์ไนการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ได้แก่ 

(ก) ราคาท่ีเสนอราคา (Price) เป็นตัวแปรหลักประเภทบังคับ 
(ข) ผลการประเมินผู้ค้าภาครัฐ (Grading) เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ 
(ค) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นตัวแปรหลัก 

ประเภทไม่บังคับ ได้แก่ คุณภาพของสินค้า มาตรฐานของสินค้า ด้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
บริการหลังการขาย และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะเกิดข้ึนแก่ส่วนราชการ 

ประเภทไม่บังคับ 
ให้ส่วนราชการพิจารณาเลือกใช้ตัวแปรหลักตาม (ก) - (ง) ดังกล่าวข้างด้น 

มากำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยส่วนราชการอาจเลือกใช้ตัวแปรหลัก 
ประ๓ทบังคับตาม (ก) และตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับบางตัวแปรตาม (ข) - (ง) หรือท้ังหมดก็ได้ 



๙ 

(๒) หลังจากท่ีได้กำหนดตัวแปรหลักแล้ว ให้พิจารณาน้ําหนักของตัวแปรหลัก 
แต่ละตัวแปร โดยกำหนดให้น้ําหนักของตัวแปรรวมท้ังหมดเท่าลับ ๑ 0 ๐ ในการพิจารณาน้ําหนักของตัวแปร 
ให้คำนึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

ข้อ ๓๓ในการกำหนดตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับตามข้อ ๓๒ (๑) (ง) การเสนอพัสดุ 
ที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ พัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียวหรือตะกร้าเขียว 
เฉพาะท่ีผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย พัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ พัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม หรือพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย มีหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาดังน้ี 

(๑) เม่ือกำหนดให้การเสนอพัสดุท่ีเป็นกิจการท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
เป็นตัวแปรหลัก และได้กำหนดน้ีาหนักของตัวแปรหลักดังกล่าวแล้ว ให้กำหนดคุณสมบัติของตัวแปรรอง 
ได้แก่ 

(ก) เป็นพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียว ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย 
จากมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย เฉพาะท่ีผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย 

(ข) เป็นพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผลิตในประเทศไทย 
หรือเป็นกิจการของคนไทย 

(ค) เป็นพัสดุท่ีมีผู้ผลิตจากโรงงานที'ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) 
ในกิจการและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบัน 
รับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ที'ผลิตใน 
ประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทย 

(ง) เป็นพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายตระกร้าเขียว ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย 
จากกรมควบคุมมลพิษ เฉพาะท่ีผลิตในประเทศ หรือเป็นกิจการของคนไทย 

(จ) เป็นพัสดุท่ีมีผูได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ฉ) เป็นพัสดุท่ีผลิตในประเทศ (ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานท่ีผลิต 

ตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือเป็นกิจการของคนไทย (กิจการท่ีเป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย) 
(๒) ในการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรรองมีแนวทางในการดำเนินการดังน้ี 

(ก) กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของพัสดุตาม (๑)(ก) สามารถตรวจสอบ 
ข้อมูลได้ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทางเว็บไซต์ 
http://ptech.pcd.go.th และมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย หรือทางเว็บไซต์ www.tei.or.th 

(ข) กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรรอง (๑)(ข) (๑)(ค) (๑)(จ) และ 
(๑)(ฉ) สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม หรือทางเว็บไซต์ www.tisi.go.th 

(ค) กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรรอง (๑)(ง) สามารถตรวจสอบ 
ข้อมูลได้ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทางเว็บไซต์ 
http://ptech.pcd.go.th 

http://ptech.pcd.go.th
http://www.tei.or.th
http://www.tisi.go.th
http://ptech.pcd.go.th


๑๐ 

(๓) ในการพิจารณาให้คะแนน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
(ก) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ก) (๑)(ข) 

และ (๑)(ค) ครบท้ัง ๓ ตัวแปร จะได้รับคะแนนร้อยละ ๑ ๐ ๐ ของคะแนนเต็ม 
(ข) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ก) และ 

ในขณะเดียวลันก็มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑Xข) หรือ (๑Xค) อย่างใดอย่างหน่ึง จะได้รับคะแนนร้อยละ ๙ ๐ 
ของคะแนนเต็ม 

(ค) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ง) และ 
ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ข) หรือ (๑)(ค) อย่างใดอย่างหน่ึง จะได้รับคะแนน 
ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 

(ง) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ก) (๑)(ข) 
หรือ (๑Xค) อย่างใดอย่างหน่ึง จะได้รับคะแนนร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 

(จ) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ง) และ 
(๑)(จ) ครบท้ัง ๒ ตัวแปร จะได้รับคะแนนร้อยละ ๖ ๐ ของคะแนนเต็ม 

(ฉ) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ง) หรือ 
(๑Xจ) อย่างใดอย่างหน่ึง จะได้รับคะแนนร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม 

(ช) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ฉ) เพียง 
ตัวแปรเดียว จะได้รับคะแนนร้อยละ ๔๐ ของคะแนนเต็ม 

ในกรณีท่ีส่วนราชการได้เลือกใช้ตัวแปรหลักตามข้อ ๓๒ (๑Xก) และ (๑Xข) เม่ือส่วนราชการ 
กำหนดน้ีาหนักของตัวแปรหลักดังกล่าวแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการ 
ประมวลผลคะแนนของตัวแปรหลักดังกล่าวให้ สำหรับกรณีท่ีส่วนราชการเลือกใช้ตัวแปรหลักอ่ืน ๆ 
ตามข้อ ๓๒ (๑Xค) - (๑Xจ) เม่ือส่วนราชการกำหนดน้ีาหนักของตัวแปรหลักดังกล่าวแล้ว ส่วนราชการ 
จะต้องเป็นผู้ประเมินคะแนนของตัวแปรหลักแต่ละตัวแปร โดยกำหนดให้ตัวแปรหลักแต่ละตัวแปรมี 
คะแนนเต็มเท่ากับ ๑ ๐ ๐ คะแนน และเม่ือมีการพิจารณาผลการให้คะแนนของตัวแปรหลักแต่ละตัวแปรแล้ว 
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการประมวลผลคะแนนรวมท้ังหมดและจัดลำดับ 
คะแนนโดยเรียงลำดับจากผู้เสนอราคาท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดไปต่ําสุดตามลำดับ 

ข้อ ๓๔เพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีท่ีผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติ 
ตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการกำหนดหลักประกันการเสนอราคา มูลค่าของหลักประกัน 
การเสนอราคา และเง่ือนไขการยึดหลักประกันการเสนอราคา ดังนี้ 

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ให้ส่วนราชการกำหนดให้ใช้หลักประกันการเสนอราคา 
ได้แก่ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 

(๒) มูลค่าของหลักประกัน ให้ส่วนราชการกำหนดมูลค่าของหลักประกัน 
เป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณท่ีจัดหาพัสดุในคร้ังน้ัน 

(๓) เงื ่อนไขการยึดหลักประกันการเสนอราคา ให้ส่วนราชการสามารถ 
ยึดหลักประกันการเสนอราคาในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกำหนด ทั้งนี้ เง่ือนไขการยึด 
หลักประกันการเสนอราคา ให้กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 



๑ ๑ 

(๔) การคืนหลักประกันการเสนอราคา ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันการเสนอราคา 
ให้แก่ผู้ย่ืนเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับลัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณา 
รายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาในเบ้ืองด้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ 
๓ ลำดับแรก ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

ข้อ ๓๕การให้หรือการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กระทำไปพร้อมกัน 
กับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้เสนอราคาสามารถขอรับหรือ 
ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วัน 
เร่ิมด้นประกาศ โดยในการขอรับหรือซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กระทำผ่านทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เท่าน้ัน 

ข้อ ๓๖ เม่ือถึงกำหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาดำเนินการดังน้ี 
(๑) จัดทำเอกสารหลักฐานสำหรับใช้ไนการเสนอราคา ในรูปแบบไฟล์เอกสาร 

ประเภท Netware Printer Definition File (PDF File) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ 
ความครบล้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ที่จะใช้เสนอราคาให้แล้วเสร็จก่อนกำหนด 
วันยื่นเสนอราคา 

(๒) ให้ผู้เสนอราคานำข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม (๑) มาดำเนินการ 
บันทึกและส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ส่วนราชการผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน และเวลาท่ีประกาศกำหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบความครบล้วน ถูกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอ 
ราคา 

(๓) เม่ือผู้เสนอราคาได้ยืนยันการเสนอราคาในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ห้ามดำเนินการแล้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูลใดๆ เพ่ิมเติมผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อีก 

(๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จแก่ส่วนราชการ หากส่วนราชการ 
ตรวจสอบพบในขณะพิจารณาผลการเสนอราคาหรือภายหลังจากน้ัน ส่วนราชการสามารถตัดสิทธึ้ 
โดยไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน หรือตัดสิทธ้ิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียก 
ผู้เสนอราคารายนั้นมาทำสัญญาและสามารถลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานได้ . 

(๕) ในกรณีการซ้ือหรือการจ้างใดมีรายละเอียดท่ีมีความจำเป็นโดยสภาพของการซ้ือ 
หรือการจ้าง ที่ส่วนราชการประกาศให้ผู้เสนอราคานำตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ 
ให้ผู้เสนอราคานำเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้มีอำนาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบอำนาจ 
พร้อมตัวอย่างพัสดุไปแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีกำหนดในประกาศ 

ข้อ ๓๗เม่ือถึงกำหนดวันรับข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการดังนี้ 

(๑) การรับเอกสารเสนอราคา ให้ดำเนินการรับเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เท่าน้ัน เว้นแต่ กรณีการซ้ือหรือการจ้างใดมีรายละเอียดท่ีมี 
ความจำเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือการจ้างท่ีจะต้องประกาศให้ผู้เสนอราคานำตัวอย่างพัสดุมาแสดง 
เพ่ือทดลองหรือทดสอบ ให้คณะกรรมการดำเนินการรับพัสดุ หรือรับพิงการซ้ืแจง หรือทดสอบพัสดุ 



๑๒ 

ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนดในประกาศ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการจัดทำบันทึกการนำพัสดุมาแสดง 
หรือการซ้ืแจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

(๒) เม่ือพันกำหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้ว ห้ามคณะกรรมการรับเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้เสนอราคา เว้นแต่กรณีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกํไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑ ๖ (๙) 

(๓) คณะกรรมการจะต้องเก็บเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายเป็น 
ความลับ และห้ามมิให้เปิดเผยเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาต่อผู้ซ่ีงมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
คร้ังน้ัน หรือตอผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(๔) ให้คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ขุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือ 
กำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น 

(๕) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) 
ของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วตัดเลือกผู้เสนอราคาท่ีย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีครบถ้วน ถูกต้อง 
ตามเง่ือนไขท่ีส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการ 
พิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอราคา 
รายใดเปล่ียนแปลงสาระสำคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้เสนอราคารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการได้กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของผู้เสนอราคารายน้ัน และบันทึกในรายงานไว้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีส่วนราชการกำหนดไว้ 
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างน้ันไม่มีผล 
ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรน 
การตัดสิทธ้ีผู้เสนอราคารายน้ันและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป 

(๖) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
ที่ตรวจสอบตาม (๕) และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ แล้ว 
เสนอให้ซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด หรือผู้เสนอราคาท่ีได้คะแนน 
รวมสูงสุด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีมีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายรายตามข้อ ๓๑ (๑) ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ําสุด 
รายท่ีเสนอราคาครบถ้วนถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีส่วนราชการกำหนด ซึ่งได้รับการยืนยันจากระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา หรือกรณีมีผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายรายตามข้อ ๓๒ 
ให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้เสนอราคาท่ีได้คะแนนสูงสุดในตัวแปรหลักท่ีมีน้ัาหนักมากท่ีสุด 
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา หากไม่อาจดำเนินการช้ีขาดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้พิจารณาคัดเลือก 
ผู้ที่เสนอราคาในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 



๑๓ 

ข้อ ๓๘ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตาม 
ข้อ ๓๗ (๕) แล้ว ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือก 
เพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ัน 
แต่ล้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าฝีเหตุผลสมควรท่ีจะดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายน้ัน แล้วเสนอ 
ความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการต่อไป 

ในกรณีไมม่ผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนดให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ัน เพ่ือดำเนินการโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
แต่หากหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้ดำเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้ 

ข้อ ๓๙ เม่ือดำเนินการตามข้อ ๓๗ แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด ผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
ก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ของ 
ส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

ข้อ ๔o กรณีท่ีปรากฏว่า ราคาของผู ้เสนอราคารายที ่คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ (๔) แล้วแต่กรณี 
ให้คณะกรรมการดำเนินการดังน้ี 

(๑) ให้แจ้งผู้เสนอราคารายน้ันเพ่ือต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าท่ีจะทำได้หากผู้เสนอราคา 
รายน้ันยอมลดราคาแล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบ 
ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของ 
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา 

• รายน้ัน 
(๒) ถ้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาท่ีคณะกรรมการ 

เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายใน 
กำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มาย่ืนเสนอราคา ให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิม 
หากผู้เสนอราคาต่ําสุดในการต่อรองราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่า 
แต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

(๓) ถ้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือประกอบการใช้ดุลยพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเน้ืองาน หรือขอเงินเพ่ิมเติม 
หรือยกเลิกการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังน้ัน เพ่ือดำเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 



๑๔ 

ข้อ ๔© ภายหลังจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซ้ือ 
หรือจ้างกับผู้เสนอราคารายใด ล้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ด้อง 
เปล่ียนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียด หรือเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณๆยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ัน 

ข้อ ๔๒ในกรณีท่ีส่วนราชการมีความจำเป็นต้องกำหนดเง่ือนไขให้มีการปรับปรุงข้อเสนอ 
ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาข้อเสนอด้านราคา หรือการซ้ือหรือการจ้าง 
แบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการได้ให้ส่วนราชการ 
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แบบทั่วไป เว้นแต่การกำหนดหลักเกณฑ์ 
ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาโดยแยกเป็น 

(๑) ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ 
(๒) ข้อเสนอด้านราคา 
(๓) ข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) 

การซ้ือหรือการจ้างท่ีเปิดโอกาสให้มีการย่ืนข้อเสนอทางการเงินมาด้วยให้กำหนดให้ผู้เสนอราคา 
ยื่นข้อเสนอหางการเงินแยกมาต่างหาก และให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะ 
การเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และ 
ให้กำหนดปืจจัยข้อเสนอทางการเงินเป็นปีจจัยหลักปิจจัยหน่ึง โดยกำหนดน้ําหนักตามความเหมาะสม 
เพ่ือทำการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทั้งนี้ให้กำหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
การประเมินสิทธิผู้เสนอราคา 

ข้อ ๔๓การประเมินสิทธิผู้เสนอราคา เป็นการประเมินสถานะของผู้เสนอราคา 
ว่ามีประสิทธิภาพ และความสามารถท่ี.จะเข้ามาดำเนินการตามสัญญากับส่วนราชการได้เพียงใด 
ซึ่งเป็นการแสดงผลการดำเนินงานที,ผ่านมาของผู้เสนอราคาว่า มีผลงานอยู่ในระดับใด โดยมีการแสดง 
สัญลักษณ์เป็นสัญญาณไฟ ซึ่งแยกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

(๑) สัญญาณไฟสีเขียว แสดงสถานะพร้อมท่ีจะสามารถทำงานไดโดยไม่มีปิญหา 
(๒) สัญญาณไฟสีเหลือง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญา 

เน่ืองจากเป็นผู้Iม'พร้อมจะทำงาน ในกรณีดำเนินการตามสัญญาไม่แล้วเสร็จตามเกณฑ์ท่ี กวพ. กำหนด 
เม่ือผู้เสนอราคาท่ีมีการแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นสัญญาณไฟสีเหลือง ส่งมอบของหรือ 

งานจ้างตามสัญญา ตามหลักเกณฑ์ท่ี กวพ. กำหนด สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็น 
สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเขียว เว้นแต่กรณีท่ีส่วนราชการพิจารณาตรวจรับหรือตรวจการจ้างแล้วเห็นว่า 
ของหรืองานจ้างไม่ถูกต้องตามสัญญา สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเขียวนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นสัญลักษณ์ 
ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลือง 

(๓) สัญญาณไฟสีแดง แส่ดงสถานะท่ีห้ามเข้าทำสัญญา เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีถูก 
แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ังงาน 

กรณี กวพ. อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๔๓๕และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒ (๖) โดยมีคำส่ังเปล่ียนแปลงเพิกถอนผู้ท้ังงาน สัญลักษณ์ที่เป็น 
สัญญาณไฟสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองหรือสัญญาณไฟสีเขียว แล้วแต่กรณี 



๑๕ 

ข้อ ๔๔ ผู้เสนอราคาที่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสืเหลืองหรือสัญญาณไฟสีแดง 
จะถูกตัดสิทธิไมให้เข้าเสนอราคาหรือทำสัญญากับส่วนราชการ 

ข้อ ๔๕ในวันเสนอราคาหรือวันทำสัญญา เม่ือปรากฏว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคา 
รายตาสุดปรากฏสัญลักษณ์ท่ีเป็นสัญญาณไฟสีเหลือง ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายตํ่าสุดนั้น 
ไม่สามารถเสนอราคา หรือทำสัญญาต่อไปได้ 

กรณีไม่อาจทำสัญญากับผู้เสนอราคารายต่ําสุดตามวรรคหน่ึงให้ส่วนราชการเรียกผู้เสนอร่าคา 
รายต่ําลำดับลัดไปเข้ามาทำสัญญาได้ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๔๖ การดำเนินการใดๆ ที่กระทำก่อนหน้าวันที่แนวทางปฏิบัตินี้ใข้บังคับเป็นอันสมบูรณ์ 
และให้มีผลต่อไปตามระเบียบเดิม 



รายช่ือส่วนราชการนำร่อง 

๑.' ส่วนราขการในสังกัดกระทรวงการคลัง เฉพาะราชการส่วนกลาง ได้แก่ 
(๑) ส่านกงานปลัดกระทรวงการคลัง 

D 1 1 H i 1 Y i b o U n l r l l l e & ' r l r f a N I I 1 n 1 In 1N (๒) สำนักงาน L ศรพรกิจการคลัง 
• 1 11-61 I N 1 t-6»l 1 # น า J l l u l l w r i fe IN (๓) กรมธนารักษ์ 

(๔) กรมศุลกากร 
(๕) กรมสรรพสามิต 
(๖) กรมสรรพากร 
(๗) กรมบัญชีกลาง 
(๘) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(๙) สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
(๑) โรงพยาบาลเลิศสิน 
(๒)' โรงพยาบาลทรวงอก 
(๓) โรงพยาบาลราขวิถี 

พัสดุที่ต้องดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market ะ e - market) 

๑. วัสดุสำนักงาน ได้แก่ 
๑.๑ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานท่ัวไป 
๑.๒ ผงหมิก/ตลับผงหมิก (Toner) 
๑.๓ แฟ้มเอกสาร 
๑.๔ เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม 
๑.๕ ซองเอกสาร 

๒. ยารักษาโรค ได้แก่ 
๒.๑ Doxazosin ยารักษาภาวะต่อมถูกหมากโต 
๒.๒ Calcium carbonate ยาป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม 


