แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Maket e-maket)และ
ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e- bidding)
ขอบเขตการใช้บังคับ
ข้อ ๑ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๒(๒)และ(๔) แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
ข้อ ๒ แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับสาหรับการจัดหาพัสดุของส่วนราชการนาร่อง ตามที่ กวพ. กาหนด
ข้อ ๓ การปฏิบัติตามทางปฏิบัตินี้ ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การ
ซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ที่สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๔ นอกจากที่กาหนดไว้แล้วตามแนวทางปฏิบัตินี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ ให้แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ถึงก่อนวันที่มีการปรับปรุงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และให้กรมบัญชีกลางทาหน้าที่ประเมินผลการดาเนินการของส่วนราชการนาร่องเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
แก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๖ ในแนวทางปฏิบัตินี้
“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog: e - catalog) คือ ระบบฐานข้อมูล
รายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้าง ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ซึ่งจะมีรายละเอียดของสินค้า คาแนะนาสินค้า พร้อมคาบรรยายประกอบ โดยจัดแบ่งประเภทสินค้าเป็น
หมวดหมู่ ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดเพื่อสะดวกต่อการสืบค้นของส่วนราชการผู้จัดหา
“UNSPSC” หมายความว่า รหัสสินค้าหรือบริการภาครัฐ ตามคู่มือของกรมบัญชีกลาง
“ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Market : e - market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่
มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อนเป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการ
จัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กาหนดไว้ในระบบ e – catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้าง เสนอราคา
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurenent : e - GP)
ของกรมบัญชีกลาง
“ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Bidding : e - bidding) ได้แก่ การจัดหาพัสดุ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่
มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน
ระบบ e – catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง เข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง
อานาจและหน้าที่
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอานาจหน้าที่

(1) ตีความและวินิจฉัยปัญหา รวมถึงพิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผัน การไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัตินี้
(2) คัดเลือกสินค้าหรือบริการสาหรับดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(3) พิจารณาคาร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้
(4) กาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้
(5) แต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(6) กาหนดส่วนราชการนาร่องให้ดาเนินการจัดหาพัสดุตามแนวปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๘ ให้กรมบัญชีกลางมีอาอานาจหน้าที่
(1) จัดทาและพัฒนาระบบ e – catalog ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยกาหนดรูปแบบ
วิธีการ หลักเกณฑ์ในการกรอกข้อมูลของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง
(2) คัดเลือกส่วนราชการนาร่องสาหรับดาเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้
(3) ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการที่ดาเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(4) ในกรณีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีปัญหาขัดข้องทาให้ไม่อาจดาเนินการต่อไปได้ ให้กรมบัญชีกลางดาเนินการแจ้งผู้ขาย ผู้ให้บริการ ที่เข้าร่วม
ในการเสนอราคาทราบถึงข้อขัดข้องดังกล่าวทาง e – mail หากกรณีมีปัญหาขัดข้องทั้งระบบให้
กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการทราบ
ข้อ(๙) ให้ผู้เสนอราคามีหน้าที่
(1) ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มข้อมูลคุณสมบัติและ
แคตตาล็อกสินค้า และแสดงเอกสารหลักฐานการเป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างงานนั้นของตนในระบบ
ตลอดจนปรับปรุงสินค้า หรืองานจ้างให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(2) ศึกษาการใช้โปรแกรมและทดลองใช้โปรแกรมของกรมบัญชีกลางโดย Download
ได้ทางเว็บไซ WWW. Gprocurement.go.th
วิธีซื้อ วิธีจ้าง
ข้อ ๑๐ การซื้อหรือการจ้างตามแนวทางปฏิบัตินี้กระทาได้ ๒ วิธี คือ
(๑)วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e- market)
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
ข้อ ๑๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อนเป็น
สินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กาหนดไว้ในระบบ
e-catalog กระทาได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ได้แก่
การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การจัดหาพัสดุ
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินค้าหรือ
บริการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระบบ e- market
กรรมการ
ข้อ ๑๓ ในการดาเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีองค์ประกอบตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างที่
กวพ. กาหนด
การจัดทาเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์รายใดจาเป็นต้องมีข้อความหรือ
รายการแตกต่างไปจากที่ กวพ. กาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในตัวอย่างและไม่ทาให้ทางราชการ
เสียเปรียบก็ให้กระทาได้
การเผยแพร่เอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดทาเป็นประกาศและมี
สาระสาคัญดังนี้
(๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง
(๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
(๓) กาหนดวัน เวลา เสนอราคา
ข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการกาหนดวัน เวลา ในการเสนอราคานับถัดจากวันที่นาประกาศ
และเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บเซต์
ของกรมบัญชีกลาง โดยต้องกาหนดวันเสนอราคาเป็นวันทาการเท่านั้น และกาหนดเวลาการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
ข้อ ๑๖ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ ไปพร้อมกับร่างประกาศ และร่างเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความ
เห็นชอบดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารการซื้อหรื อการจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
ทาการ และให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทาการของส่วนราชการนั้นด้วย
ข้อ ๑๗ ให้กรมบัญชีกลาง จัดส่งประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างที่ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นารายละเอียดของพัสดุลงไว้ในระบบ e –catalog และสานักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน
หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารการ
ซื้อหรือการจ้างดังกล่าว ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียน
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนารายละเอียดของพัสดุคาแนะนาพร้อมคาบรรยาย
ประกอบ ลงในระบบ ลงในระบบ e – catalog ของกรมบัญชีกลาง ในการซื้อหรือการจ้างก่อนวันเสนอ
ราคา การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๙ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเสนอราคา โดยใบเสนอราคา
ดาเนินการดังนี้
(๑) ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้รับใบคาขอเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะเสนอราคม ให้ส่งใบเสนอราคม มายังส่วนราชการ ผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน เวลา ทาการ
(๒) เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคาเพื่อเสนอ
ราคา โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ข้อ ๒๐ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเสนอราคา โดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการดังนี้
(๑) ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้รับคาขอเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา มายังส่วนราชการผ่านทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน เวลา ที่ส่วนราชการกาหนด
(๒) เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา log in เพื่อลงทะเบียนและทดสอบระบบ
ภายในเวลาที่ส่วนราชการกาหนด
(๓) ให้เริ่มกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในเวลาราชการผ่านระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะสิ้นสุดนอกเวลาราชการก็ได้ ทั้งนี้ กระบวนการเสนอราคาให้กระทา
ภายในเวลาสามสิบนาที
ระหว่างการเสนอราคา ผู้เสนอราคาไม่สามารถเห็นราคาของผู้เสนอราคารายอื่น โดยมีเพียง
สัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอของผู้เสนอราคาต่าสุดเท่านั้น
ข้อ ๒๑ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาผู้
เสนอราคาต่าสุด หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่าสุดหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ให้พิจารณา ผู้ที่เสนอราคา
ดังกล่าวในลาดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา
เมื่อถึงกาหนดวัน เวลา ในการเสนอราคา ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่วนราชการ
สามารถพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้โดยคานึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ของส่วน
ราชการเป็นสาคัญ
ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการจัดหาในครั้งนั้นหากหัวหน้าส่วน
ราชการเห็นว่ากาดาเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ จะไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดาเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้
ข้อ ๒๒ การพิจารณาผลการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้เสนอ
ราคาเป็นผู้มีอาชีพหรือขายหรือรับจ้างงานนั้น แคตตาล็อก ของรายที่เสนอราคาต่าสุด จากระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดทาในรูปแบบเอกสาร
(2) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่เสนอราคา
ต่าสุด
ข้อ ๒๓ กรณีที่ปรากฏว่า ราคาของผู้เสนอราคารายที่เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูง
กว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๗ (๔) แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการดังนี้
(1) ให้แจ้งผู้เสนอราคารายนั้นเพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ หากผู้เสนอราคาราย
นั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่
เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้าดาเนินการตาม(๑) แล้วไม่ได้ผล กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา และการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่
เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกราย เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคา ภายใน
กาหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิมหากผู้
เสนอราคาต่าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่า
นั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือ
จ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(3) ถ้าดาเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจานวน หรือลดเนื้องานหรือขอเงินเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
จัดหาโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเสนอราคา โดยใบเสนอราคา หรือการเสนอราคา โดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดาเนินการใหม่ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ เมื่อดาเนินการตามข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ แล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผล
การพิจารณาแบะความเห็น พร้อมด้วยเอกสารตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากหัวหน้าส่วนราการเห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๒๕ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่างเอกสาร
ประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กาหนด
การจัดทาเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์รายใดจาเป็นต้อง
มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่ กวพ.กาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในตัวอย่างและไม่ทา
ให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทาได้
เพื่อความรอบคอบ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจแต่ตั้งบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือแต่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา
ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของส่วนราชการได้
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดทาเป็นประกาศและมีสาระสาคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง
(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
(3) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา
(4) กาหนดวัน เวลา เสนอราคา
(5) กาหนดให้นาตัวอย่างพัสดุมาแสดงในวัน เวลา สถานที่ ที่กาหนด (ถ้ามี)
ข้อ 26 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ข้อ 27 ไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3
วันทาการ และต้องมีช่วงเวลาสาหรับการจัดทาข้อมูลของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือการ
จาหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยกาหนดให้เสนอ
ราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพียงวันเดียวในวันและเวลาทาการ และให้ปิด
ประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทาการของส่วนราชการนั้นด้วย
การจัดหาพัสดุใดมีรายละเอียดที่มีความจาเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องกาหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เสนอราคานาตัวอย่างพัสดุและแสดงเพื่อทดลองหรือ
ทดสอบ ให้ส่วนราชการสามารถกระทาได้ โดยจะต้องกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน และให้ผู้เสนอราคานาพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ ณ ส่วนราชการที่จัดหา
พัสดุ ตามวัน และเวลาที่กาหนด ซึ่งจะต้องดาเนินการภายใน 5 วันทาการ นับถัดจากวันเสนอราคา
ข้อ 27 ในกรณีที่ส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดหาพัสดุในครั้งดังกล่าวมีความจาเป็นต้อง
นาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมี
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นไปด้วยความรอบคอบ มี
รายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และไม่มีการกาหนดเงื่อนไขที่เป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วน และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ดาเนินการ นาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ
และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักอักษรผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัว หากไม่มีผู้ใดเสนอแนะมาหรือวิจารณ์ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วน
ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาตอดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ และให้ปิดประกาศอย่าง
เปิดเผย ณ ที่ทาการของส่วนราชการนั้นด้วย
ข้อ 28 กรณีที่มีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดทา
รายละเอียดคุณลักษณ์ของพัสดุที่จะจัดหาพิจารณาว่า สมควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่โดยให้
ดาเนินการดังนี้
(1) พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอปรับปรุงร่าง
ประกาศและร่างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นาร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ
และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ในกรณีที่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศและร่างเอกสาร
ในครั้งใด ส่วนราชการจะต้องนาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
(2) พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานพร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความ
เห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้จัดทาและเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพื่อดาเนินการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และจัดทารายงานขอปรับปรุง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอ
ความเห็นชอบอีกครั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วันทาการ
ข้อ 29 ในการจัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชิญชวนให้
ผู้สนใจเข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางโดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน
และเวลาที่ได้กาหนดไว้ในประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ข้อ 30 ให้ส่วนราชการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาไว้ในร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ โดยการกาหนดหลักเกณฑ์จะต้องสอดคล้องกัลป์หลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดีดังต่อไปนี่
(1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการใช้งานของส่วนราชการมากที่สุด มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
(2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุต้องกระทาโดยเปิดเผยเปิดโอก
สารให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินและเปิดเผย
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกปี
(4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 31 ในส่วนราชการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยเลือกใช้หลักเกณฑ์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) หลักเกณฑ์ราคา (Price) ให้ส่วนราชการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการ
เสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นว่าการกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาสาหรับใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาก็เพียงพอที่จะได้มาซึ่งพัสดุที่มี
คุณภาพดีตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
(2) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ให้ส่วน
ราชการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นว่า แม้ว่าจะมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจัดหาแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้ส่วนราชการได้พัสดุที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการและ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงมีความจาเป็นต้องกาหนดปัจจัยต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เสนอราคาที่เสนอพัสดุที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้เสนอราคาต่าสุด
สามารถชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี
ข้อ 32 การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตามข้อ 31 (2) ได้แก่
(1) พิจารณาเลือกตัวประหลักดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 ตัวแปรหลัก สาหรับใช้กาหนดเป็น
เกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ได้แก่
(ก) ราคาที่เสนอราคา (Price) เป็นตัวแปรหลักประเภทบังคับ
(ข) ผลการประเมินผู้ค้าภาครัฐ (Grading) เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ
(ค) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่
บังคับ ได้แก่ คุณภาพของสินค้า มาตรฐานของสินค้า ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งานบริการหลังการ
ขาย และประโยชน์ระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนราชการ
(ง) การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เป็นตัวแปรหลัก
ประเภทไม่บังคับ
ให้ส่วนราชการพิจารณาเลือกใช้ตัวแปรหลักตาม (ก) - (ง) ดังกล่าวข้างต้นมา
กาหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยส่วนราชการอาจเลือกใช้ตัวแปรหลักประเภท
บังคับตาม (ก) และตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับบางตัวตาม (ข) - (ง) หรือทั้งหมดก็ได้
(๒) หลังจากที่ได้กาหนดตัวแปรหลักแล้ว ให้พิจารณาน้าหนักของตัวแปรหลักแต่ละตัวแปร
โดยกาหนดให้น้าหนักของตัวแปรรวมทั้งหมดเท่ากับ ๑๐๐ ในการพิจารณาน้าหนักของตัวแปรให้คานึงถึง
ความเหมาะสม และประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ข้อ ๓๓ ในการกาหนดตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับตามข้อ ๓๒ (๑) (ง) การเสนอพัสดุที่เป็น
กิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ พัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียวหรือตะกร้าเขียวเฉพาะที่
ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย พัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมพัสดุ
ที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ พัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

(๑ ) เมื่อกาหนดให้การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเป็นตัวแปร
หลักดังกล่าวแล้ว ให้กาหนดคุณสมบัติของตัวแปรรอง ได้แก่
(ก) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียว ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย
(ข) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) ตาม
มาตรฐานที่ มอก. ซึ่งได้ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการ
ของคนไทย
(ค)เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISQ) ในกิจการ
และขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็น
กิจการของคนไทย
(ง)เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายตะกร้าเขียว ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกรม
ควบคุมมลพิษ เฉพาะที่ผลิตในประเทศ หรือเป็นกิจการของคนไทย
(จ) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม
(ฉ)เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสาเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นกิจการของคนไทย (กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย)
(๒) ในการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรรองมีแนวทางในการดาเนินการดังนี้
(ก) กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของพัสดุตาม (๑)(ก) สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทางเว็บไซต์ http://ptech.go.th และมูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือทางเว็บไซต์ WWW.tei.0r.th
(ข) กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรรอง (๑)(ข) (๑)(ค) (๑)(จ)และ (๑)(ฉ) สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรม หรือทางเว็บไซด์ WWW.tisi.go.th
(ค) กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรรอง (๑)(ง) สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทางเว็บไซต์ http://ptech.pcd.go.th
(๓) ในการพิจารณาให้คะแนนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
(ก) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ก) (๑)(ข)และ(๑)(ค) ครบทั้ง ๓ ตัว
แปร จะได้รับคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม
(ข) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ก )และในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติ
ตรงตามตัวแปร (๑)(ข) หรือ (๑)(ค) อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนนร้อยละ ๙๐ ของคะแนนเต็ม
(ค) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ง) และในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติ
ตรงตามตัวแปร (๑)(ข) หรือ (๑)(ค)อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนนร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม
(ง) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ก) (๑)(ข) หรือ (๑) (ค) อย่างใด
อย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนนร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม
(จ) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ง)และ (๑)(จ) ครบทั้งสองตัวแปร
จะได้รับคะแนนร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
(ฉ) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ง) หรือ (๑)(จ) อย่างใดอย่างหนึ่ง
จะได้รับคะแนนร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม
(ช) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ฉ)เพียงตัวแปรเดียว จะได้รับ
คะแนนร้อยละ ๔๐ ของคะแนนเต็ม

ในกรณีที่ส่วนราชการได้เลือกใช้ตัวแปรหลักตามข้อ ๓๒ (๑)(ก) และ (๑)(ข) เมื่อส่วนราชการ
กาหนดน้าหนักของตัวแปรหลักดังกล่าวแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการ
ประมวลผลคะแนนของตัวแปรหลักดังกล่าวให้ สาหรับกรณีที่ส่วนราชการเลือกใช้ตัวแปรหลักอื่นๆตามข้อ
๓๒ (๑)(ค) – (๑)(จ) เมื่อส่วนราชการกาหนดน้าหนักของตัวแปรหลักดังกล่าวแล้ว ส่วนราชการจะต้องเป็นผู้
ประเมินคะแนนของตัวแปรหลักแต่ละตัวแปร โดยกาหนดให้ตัวแปรหลักแต่ละตัวแปรมีคะแนนเต็มเท่ากับ
๑๐๐ คะแนนและเมื่อมีการพิจารณาผลการให้คะแนนของตัวแปรหลักแต่ละตัวแปรแล้วระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการประมวลผลคะแนนรวมทั้งหมดและจัดลาดับคะแนนโดยเรียงลาดับจาก
ผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปต่าสุดตามลาดับ
ข้อ ๓๔ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการกาหนดหลักประกันการเสนอราคา มูลค่าของหลักประกันการเสนอราคา และ
เงื่อนไขการยึดหลักประกันการเสนอราคา ดังนี้
(๑) หลักประกันการเสนอราคา ให้ส่วนราชการกาหนดให้ใช้หลักประกันการเสนอราคา ได้แก่
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
(๒) มูลค่าของหลักประกัน ให้ส่วนราชการกาหนดมูลค่าของหลักประกันเป็นจานวนเต็มในอัตรา
ร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้น
(๓) เงื่อนไขการยึดหลักประกันการเสนอราคา ให้ส่วนราชการสามารถยึดหลักประกันการเสนอ
ราคาในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แล้วไม่ไปทา
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขการยึดหลักประกันการเสนอราคา ให้
กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
(๔) การคืนหลักประกันการเสนอราคา ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่น
เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณารายงานผลการ
คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลาดับแรก
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
ข้อ ๓๕ การให้หรือการจาหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กระทาไปพร้อมกันกับการ
เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เสนอราคาสามารถขอรับหรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศ
โดยในการขอรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กระทาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น
ข้อ ๓๖ เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาดาเนินการดังนี้
(๑) จัดทาเอกสารหลักฐานสาหรับใช้ในการเสนอราคา ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
Netware Printer Definition File (PDF File) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ที่จะใช้เสนอราคาให้แล้วเสร็จก่อนกาหนดวันยื่น
เอกสาร
(๒) ให้ผู้เสนอราคานาข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม (๑) มาดาเนินการบันทึกและส่ง
ข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ส่วนราชการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน และเวลาที่ประกาศกาหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา
(๓) เมื่อผู้เสนอราคาได้ยืนยันการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ห้ามดาเนินการแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อีก
(๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จแก่ส่วนราชการ หากส่วนราชการตรวจสอบพบ

ในขณะพิจารณาผลการเสนอราคาหรือภายหลังจากนั้น ส่วนราชการสามารถตัดสิทธิ์โดยไม่พิจารณาราคาของ
ผู้เสนอราคารายนั้น หรือตัดสิทธิ์การเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาทาสัญญาและ
สามารถลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานได้
(๕) ในกรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจาเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้าง
ที่ส่วนราชการประกาศให้ผู้เสนอราคานาตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบให้ผู้เสนอราคานา
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้มีอานาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบอานาจพร้อมตัวอย่างพัสดุไปแสดง
เพื่อทดลองหรือทดสอบตามวันเวลา และสถานที่ที่กาหนดในประกาศ
ข้อ ๓๗ เมื่อถึงกาหนดวันรับข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการดังนี้
(1) การรับเอกสารเสนอราคา ให้ดาเนินการรับเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจาเป็นโดย
สภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องประกาศให้ผู้เสนอราคานาตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ
ให้คณะกรรมการดาเนินการรับพัสดุ หรือรับฟังการชี้แจง หรือทดสอบพัสดุ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กาหนดในประกาศ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการจัดทาบันทึกการนาพัสดุมาแสดงหรือการชี้แจงรายละเอียดเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
(2) เมื่อพ้นกาหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้ว ห้ามคณะกรรมการรับเอกสารหลักฐานต่างๆ
และพัสดุตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้
เสนอราคา เว้นแต่กรณีตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๖ (๙)
(3) คณะกรรมการจะตองเก็บเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายเป็นความลับ และห้ามมิ
ให้เปิดเผยเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้เสนอ
ราคารายอื่น
(4) ให้คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคา ของผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จานวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอ
ราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น
(5) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) ของผู้เสนอราคาทุก
ราย แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือผู้เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกาหนด
ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจ
สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่
เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ส่วน
ราชการได้กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้
เสนอราคารายนั้น และบันทึกในรายงานไว้ด้วย
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคา
รายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

(๖) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ที่ตรวจสอบตาม(๕)
และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้
เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุด หรือผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่าสุดเท่ากันหลายรายตามข้อ ๓๑ (๑)ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่าสุด
รายที่เสนอราคาครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกาหนดซึ่งได้รับการยืนยันจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ว่า เป็นผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในลาดับแรก
เป็นผู้ชนะการเสนอราคาหรือกรณีมีผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายรายตามข้อ ๓๒ ให้ส่วนราชการ
พิจารณาคัดเลือกให้ผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนสูงสุดในตัวแปรหลักที่มีน้าหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา
หากไม่อาจดาเนินการชี้ขาดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาในลาดับแรกเป็นผู้
ชนะการเสนอราคา
ข้อ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตามข้อ ๓๗ (๕)
แล้วปรากฏว่ามีเสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีเสนอราคาหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียวโดยปกติ
ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้
คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนั้นแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการต่อไป
ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดให้เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นเพื่อดาเนินการโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ แต่หากหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าหากดาเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบสานักนายกรฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้
ข้อ ๓๙ เมื่อดาเนินการตามข้อ ๓๗ แล้วเสร็จให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบพร้อมเสนอผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างก่อนแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายและประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง
ข้อ ๔๐ กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบสานักนายกรฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๔)แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการดาเนินการดังนี้
(๑) ให้แจ้งผู้เสนอราคารายนั้นเพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้หากผู้เสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดาเนินการตามข้อ (๑)แล้วไม่ได้ผลให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร หาก
รายใดไม่มายื่นเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่าสุดในการต่อรองราคา
ครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
(๓) ถ้าดาเนินการตามข้อ (๒)แล้วไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิก

การจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้นเพื่อดาเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่
ข้อ ๔๑ ภายหลังจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่ยังไม่ได้ทาสัญญาหรือตกลงซื้อ หรือ
จ้างกับผู้เสนอราคารายใดถ้ามีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ฯเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลง
สาระสาคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทาให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น
ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจาเป็นต้องกาหนดเงื่อนไขให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วน
และเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาข้อเสนอด้านราคาหรือการซื้อหรือการจ้างแบบเหมารวม(Lump
Sum Tarnkey)ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดาเนินการได้ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แบบทั่วไปเว้นแต่การกาหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอราคาให้เสนอราคาโดยแยกเป็น
(1) ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ
(2) ข้อเสนอด้านราคา
(3) ข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี)
การซื้อหรือการจ้างที่เปิดโอกาสให้มีการยื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วยให้กาหนดให้ผู้
เสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้ส่วนราชการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะ
การเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและให้กาหนด
ปัจจัยข้อเสนอทางการเงินเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งโดยกาหนดน้าหนักตามความเหมาะสมเพื่อทาการประเมิน
เปรียบเทียบต่อไป ทั้งนี้ ให้กาหนดวิธีการขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสาร
ประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
การประเมินสิทธิผู้เสนอราคา
ข้อ ๔๓ การประเมินสิทธิผู้เสนอราคาเป็นการประเมินสถานะของผู้เสนอราคาว่ามีประสิทธิภาพและ
ความสามารถที่จะเข้ามาดาเนินการตามสัญญา กับส่วนราชการได้เพียงใด ซึ่งเป็นการแสดงผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาของผู้เสนอราคาว่ามีผลงานอยู่ในระดับใด โดยมีการแสดงสัญลักษณ์เป็นสัญญาณไฟซึ่งแยกเป็น ๓
ระดับดังนี้
(1) สัญญาณไฟสีเขียว แสดงสถานะพร้อมที่จะสามารถทางานได้โดยไม่มีปัญหา
(2) สัญญาณไฟสีเหลือง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทาสัญญาเนื่องจากเป็นผู้
ไม่พร้อมจะทางาน ในกรณีดาเนินการตามสัญญาไม่แล้วเสร็จตามเกณฑ์ที่ กวพ. กาหนด
เมื่อผู้เสนอราคาที่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองส่งมอบของหรืองานจ้าง
ตามสัญญาตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ. กาหนดสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลือง จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ที่
เป็นสัญญาณไฟสีเขียวเว้นแต่กรณีที่ส่วนราชการพิจารณาตรวจรับหรือตรวจการจ้างแล้วเห็นว่าของหรืองาน
จ้างไม่ถูกต้องตามสัญญาสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเขียวจะเปลี่ยนกลับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสี
เหลือง
(๓) สัญญาณไฟสีแดง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าทาสัญญาเนื่องจากเป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อให้
เป็นผู้ทิ้งงาน
กรณี กวพ. อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๖) โดยมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีแดงจะ
เป็นเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองหรือสัญญาณไฟสีเขียวแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๔ ผู้เสนอราคาที่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองหรือสัญญาณไฟสีแดงจะถูก
ตัดสิทธิไม่ให้เข้าเสนอราคาหรือทาสัญญาเกี่ยวกับส่วนราชการ

ข้อ ๔๕ ในวันเสนอราคาหรือวันทาสัญญา เมื่อปรากฏว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายต่าสุด
ปรากฏสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองผู้ไม่สามารถเสนอราคา หรือทาสัญญาต่อไปได้เสนอราคาหรือผู้
เสนอราคาต่าสุดนั้น
กรณีไม่อาจทาสัญญากับผู้เสนอราคารายต่าสุดตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการเรียกผู้เสนอ
ราคารายต่าลาดับถัดไปเข้าทาสัญญาได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๖ การดาเนินการใดๆ ที่กระทาก่อนหน้าวันที่แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับเป็นอัน
สมบูรณ์และให้มีผลต่อไปตามระเบียบเดิม
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