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แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
ความเปนมา
ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ว า ด ว ย ก า ร พั ส ดุ ด ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มกราคม 2549 มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป ซึ่งระเบียบดังกลาวใหใชกับ การจัดหาพัสดุของสวน
ร า ช ก า ร รั ฐ วิ ส า ห กิ จ อ ง ค ก า ร ม ห า ช น แ ล ะ ห น ว ย ง า น อื่ น ข อ ง รั ฐ ที่ อ ยู ใ น สั ง กั ด
การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจการ โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแต
2 ลานบาทขึ้นไป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ใหจัดหาดวยวิธีอื่นได (ภาคผนวก 1)
ในการประชุม กวพ.อ. ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 กวพ.อ. ไดมี
มติใหกรมบัญชีกลางในฐานะฝายเลขานุการ ซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ
กรมบัญชีกลาง จึงขอซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ
1. บทเฉพาะกาล
1.1 ขอ 12 ตามระเบียบฯ ไดกําหนดวา “การดําเนินการใดๆ ที่กระทํากอนหนา
วันที่ระเบียบนี้ใชบังคั บเปนอันสมบู รณและใหมีผลตอไปตามขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว
แต ก ารจั ด หาพั ส ดุ ที่ มี มู ล ค า ตั้ ง แต ห า ร อ ยล า นบาทขึ้ น ไปหากยั ง มิ ไ ด เ ริ่ ม ต น เสนอราคา แม มี
การประกาศเชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคแลว ใหดําเนินการ
ตอไปตามระเบียบนี้เทาที่จะทําไดโดยไมขัดตอขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว”
1.2 แนวทางการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล
1.2.1 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป แทนประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

-2ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว12 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548 โดย
หนวยงานที่ออกประกาศเชิญชวนตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป ตองดําเนินการตาม
ระเบียบนี้แทน
1.2.2 การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป
(1) กรณีที่ยังไมมีการประกาศเชิญชวน ก็ใหเริ่มดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ตั้งแตตน (ตามระเบียบฯ ขอ 8)
(2) กรณีที่มีการประกาศเชิญชวนแลว แตยังไมดําเนินการรับซอง
ขอเสนอทางเทคนิค หรือ ดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามประกาศกระทรวงการคลัง ขอ 1.2.1 ถือเปน
คณะกรรมการประกวดราคาตามระเบียบนี้ และดําเนินการตามระเบียบนี้ในขั้นตอนการรับซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือคัดเลือกเบื้องตนเปนผูมีสิทธิเสนอราคาตอไป (ตามระเบียบฯ ขอ 9)
(3) กรณีที่ไดดําเนิ นการคัดเลื อกเบื้อ งตน เพื่อเปน ผูมีสิท ธิเ สนอ
ราคา แต ยั ง ไม มี ก ารเสนอราคาของผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคา ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามประกาศกระทรวงการคลัง ขอ 1.2.1 ถือเปนคณะกรรมการประกวด
ราคาตามระเบียบนี้ และดําเนินการตามระเบียบในขั้นตอนการเสนอราคาตอไป (ตามระเบียบฯ
ขอ 10)
(4) กรณีไดมีการประกาศ ชือ่ ผูใหบริการตลาดกลางฯ ประกาศ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ใชในการเสนอราคาแลว ขอใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจง
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด เพื่อขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และขอให
กําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา โดยหนวยงานผูแจง จะตองแจงชื่อผูใหบริการตลาดกลางฯ
ซึ่งหนวยงานไดคัดเลือกเบื้องตนจากทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางฯ ที่ไดขึ้นบัญชีไว และ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา มาเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ตามแบบ บก.
003-1 ดวย
1.2.3 การจัดหาพัสดุที่มมี ูลคาตั้งแต 2 ลานบาท แตต่ํากวา 500 ลานบาท
(1) กรณี ที่ ยัง ไมมี ก ารประกาศเชิ ญ ชวน ใหเ ริ่ ม ดํ า เนิ น การตาม
ระเบียบฯ นี้ตั้งแตตน (ตามระเบียบฯ ขอ 8)
(2) กรณีที่มีการประกาศเชิญชวนแลว ใหดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ขอ 1.2.1 ตอไปจนสิ้นกระบวนการ

-31.2.4 กรณี ห น ว ยงานที่ จ ะจั ด หาพั ส ดุ พิ จ ารณาแล ว ว า ขั้ น ตอน
การดําเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งไดดําเนินงานไวแลวกอนหนาระเบียบนี้ใชบังคับ หากมีพฤติการณใด
ที่อาจเปนเหตุสมควรจะยกเลิก และไมมีผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของ หรือกฎหมายอื่น ก็ใหอยูใน
ดุลยพินิจของหัวหนาหนวยงานใหกระทําได
2. แนวทางการจัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา ของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ตามระเบียบขอ 8(1)
2.1 หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง TOR
และรางเอกสารประกวดราคา
2.2 การจัดทําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา สามารถจัดทําได
ตามภาคผนวก 2
2.3 เมื่อราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาที่คณะกรรมการ ตามขอ
2.1 จัดทําเสร็จแลวใหขออนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน
2.4 เมื่ อหั ว หน า หนว ยงานได อ นุ มั ติ ตามข อ 2.3 แล ว ให ฝ า ยพัส ดุ นํ า
สาระสํ า คั ญ ที่ ส ามารถเผยแพร ไ ด ป ระกาศทางเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงานฯ และเว็ บ ไซต ข อง
กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน เพื่อรับฟงคํา
วิจารณฯ หรือขอเสนอแนะ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงาน
โดยเปดเผยตัว
2.5 คณะกรรมการกําหนดราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา เมื่อ
ไดรับฟงคําวิจารณฯ ก็ใหพิจารณาวาสมควรปรับปรุงราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา
ตามนั้นหรือไม หากเห็นสมควรปรับปรุง ก็ใหดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จ แลวนําเสนอหัวหนา
หนวยงานฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
2.6 นําลงเว็บไซตของหนวยงานฯ และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง เปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน อีกครั้งหนึ่ง (แมจะไมมีการปรับปรุงราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคา ก็ตองนําลงเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือราง TOR
และรางเอกสารประกวดราคา ตองเผยแพรในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง คือราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคา ฉบับแรก และฉบับหลังจากที่ไดรับฟงคําวิจารณแลว)
2.7 สําหรับการนําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา เผยแพรใน
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง ตามขอ 2.3 และ 2.6 สามารถดําเนินการไดตามคูมือการจัดทําประกาศ
ราง TOR ในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง ตามภาคผนวก 3

-43. การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
3.1 หน ว ยงานที่ จ ะจัด หาพัส ดุต อ งแจง รายชื่ อผู ที่ จ ะใหเ ป น คณะกรรมการ
ประกวดราคาทั้งหมด ตามความเหมาะสม มาเพื่อประกอบการพิจารณา พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชน และรับรองสําเนาถูกตองมาดวย ตามแบบ บก. 001-1 (ภาคผนวก 4) และจะไดรับแบบ
ตอบรั บ การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประกวดราคา ตามแบบ บก. 001-2 (ภาคผนวก 5) จาก
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังเขต ทั้งนี้ คณะกรรมการประกวด
ราคาจะตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ดังนี้
(1) การแตงตั้งประธานกรรมการที่เปนบุคลากรจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงาน
(2) คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ของคณะกรรมการประกวดราคาซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(2.1) เปนผูบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
(2.2) ไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนใด ๆ หรือมีผลประโยชน
ที่ไดเสียที่เกี่ยวของกับผูที่ประสงคจะเสนอราคาตอหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุไมวาทางตรงหรือ
ทางออม
(2.3) ไมเปนผูติดยาเสพติด
(2.4) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(2.5) ไม เ คยถู ก ไล อ อก ปลดออก หรื อ ให อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานของภาคเอกชน
(2.6) ไมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
3.2 หน ว ยงานที่จ ะจัดหาพัสดุที่มี สถานที่ตั้ง ในส วนภูมิภาคจังหวัดใด ใหแจง
สํานักงานคลังจังหวัดนั้น สําหรับหนวยงานที่มีสถานที่ตั้งใน กรุงเทพฯ ใหแจงกรมบัญชีกลาง
3.3 ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการประกวดราคา
เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม
3.4 การดําเนินการตามขอ 3 สามารถดําเนินการควบคูไปกับการดําเนินการตาม
ขอ 2 ได

-54. การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอ
ราคา
4.1 หน ว ยงานที่ จ ะจั ด หาพั ส ดุ จะต อ งแจ ง ชื่ อ ผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางฯ ซึ่ ง
หน ว ยงานได คั ด เลื อ ก จากทะเบี ย นรายชื่ อ ผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางฯ และกํ า หนด
วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา มาเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ตามแบบ บก. 002-1
(ภาคผนวก 6) และหนวยงานจะไดรับแบบตอบรับการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และการ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา จากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเขต หรือสํานักงาน
คลังจังหวัด ตามแบบ บก. 002-2 (ภาคผนวก 7)
4.2 หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุที่มีสถานที่ตั้งในสวนภูมิภาคจังหวัดใด ใหแจง
สํานักงานคลังจังหวัดนั้น สําหรับหนวยงานที่มีสถานที่ตั้งใน กรุงเทพฯ ใหแจงกรมบัญชีกลาง
4.3 หนวยงานที่ไดรับแจงชื่อผูใหบริการตลาดกลางฯ และกําหนดวัน เวลา
และสถานที่เสนอราคา จากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเขต หรือสํานักงานคลังจังหวัดแลว
หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง ก็ขอใหแจงเปลี่ยนแปลงตามแบบ บก.003-1 (ภาคผนวก 8)
และจะไดรับแบบตอบรับการเปลี่ยนแปลง การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และการกําหนด
วัน เวลาและสถานที่เสนอราคา จากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเขต หรือสํานักงานคลัง
จังหวัด ตามแบบ บก. 003-2 (ภาคผนวก 9)
5. การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง ในกรณีที่เปนสวนราชการให
จัดทํารายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
6. การเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวนของคณะกรรมการประกวดราคา
6.1 เมื่อหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุไดลงนามในประกาศเชิญชวนแลว
หัวหนาฝายพัสดุในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประกวดราคา นําประกาศไปเผยแพรในเว็บไซต
ของหนวยงาน และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ไมนอยกวา 3 วัน โดยใหปด
ประกาศอยางเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยงานฯ ดวย
6.2 การเผยแพรประกาศในเว็บไซตของกรมบัญชีกลางดําเนินการเชนเดียวกับ
การจัดทําประกาศประมูลซือ้ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามคูมือการจัดทําประกาศการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ที่สว นราชการไดจัดทําอยูแ ลวในปจจุบนั
6.3 กรณีการแจกจาย หรือจําหนายเอกสารประกวดราคา ณ สถานที่ที่กําหนด
ซึ่งสถานที่นั้ น จะตองสามารถติ ดตอได สะดวก และไมเ ป น เขตหวงหา ม และจะตอ งจัดเตรีย ม

-6เอกสารใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอ หรือขอซื้อ ที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น
รายละ 1 ชุด โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ในการใหหรือจําหนาย
6.4 การแจกจายเอกสาร หรือจําหนายเอกสารประกวดราคา ใหดําเนินการ
ตั้ง แต วั น ที่ ป ระกาศเชิ ญ ชวน ซึ่ ง จะไม น อ ยกว า 3 วั น นั บ แต วั น ที่ ที่ ไ ด ป ระกาศในเว็ บ ไซต ข อง
หนวยงาน และกรมบัญชีกลาง
7. การรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค
7.1 คณะกรรมการประกวดราคารับซองขอเสนอทางดานเทคนิค ณ ที่ทําการ
ของหนวยงานฯ
7.2 การกําหนดวันรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค จะตองใหเวลาผูประสงค
จะเสนอราคาจัดทําเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิคไมนอยกวา 3 วัน แตไมเกิน 30 วัน นับแตวัน
สุ ด ท า ยของการแจกจ า ยหรื อ จํ า หน า ยเอกสารประกวดราคา และกํ า หนดให รั บ ซองข อ เสนอ
ทางดานเทคนิคเพียงวันเดียว
ไมนอยกวา 3 วัน

ชวงเวลาที่ประกาศเชิญชวน
และแจกจายเอกสาร

ไมนอยกวา 3 วัน และไมเกิน 30 วัน

ชวงเวลาที่ใหผูประสงค
เสนอราคาจัดทําเอกสาร
ขอเสนอทางดานเทคนิค

วันที่รับซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิค ตองไม
นอยกวา 3 วัน แตไมเกิน
30 วัน นับแตวันสุดทาย
ของการแจกจาย

7.3 การดํ า เนิ น การรั บ ซองข อ เสนอทางด า นเทคนิ ค ให ดํ า เนิ น การตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 49(1) (2) (3)
และ (4)
8 หนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ า งโดยการประมู ล ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
8.1 การลงชื่อ
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงชื่อในหนังสือเงื่อนไข 3 ฝาย และ
ยื่นมาพรอมกับการยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค

-7(2) ผูใหบริการตลาดกลางฯ จะลงชื่อในวันที่ที่มีการเสนอราคา โดย
ลงชื่อกอนจะมีการเสนอราคา
(3) ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะลงชื่อในวันที่มีการเสนอ
ราคา และกอนเวลาการเสนอราคา
(4) เมื่อลงชื่อทุกฝายครบถวน ใหผูชวยฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ประกวดราคา แจกจายใหผูใหบริการตลาดกลางฯ และผูมีสิทธิเสนอราคาตอไป
8.2 ตัวอยางหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ปรากฏตามภาคผนวก 26
9. การคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา
คณะกรรมการประกวดราคา ดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูม ีสทิ ธิเสนอ
ราคา โดยผูม สี ิทธิเสนอราคา ตองเปนผูท มี่ ีคุณสมบัติครบถวน ขอเสนอทางดานเทคนิคมีความ
เหมาะสม และไมเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกัน ตามระเบียบฯ ขอ 9(2)
10. การแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน
ใหคณะกรรมการประกวดราคา แจงผลการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องตนใหผู
เสนอราคาทุกรายทราบตามแบบ บก. 004-1 (ภาคผนวก 10) โดยไมเปดเผยรายชื่อตอสาธารณชน
หรือไมมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา
11. การอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน
11.1 ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน สามารถคัดคาน โดยอุทธรณผล
การพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาตอหัวหนาหนวยงาน ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับ
แจง ตามแบบ บก 004-2 (ภาคผนวก 11) และหัวหนาหนวยงาน ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
7 วัน โดยในระหวางการพิจารณาจะดําเนินการในขั้นตอนตอไปมิได
11.2 หัวหนาหนวยงานฯ จะตองแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูคัดคานทราบ
และถาไมสามารถแจงภายในระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 7 วัน) ก็ตองถือวาอุทธรณนั้นฟงขึ้น
หรือไดพิจารณาแลววาคําอุทธรณนั้นฟงขึ้น ก็ใหหัวหนาหนวยงานแจงใหคณะกรรมการประกวด
ราคาเพิ่ มรายชื่อผูคัดค า นเปน ผู มีสิทธิเสนอราคา และแจ ง ให ผูคัดค า นทราบผลการพิจารณา
หรือทราบวาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา แลวแตกรณี ตามแบบ บก.004-3 (ภาคผนวก 12)

-812. การแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา เพื่อดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
12.1 จะตองแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (ตามที่กรมบัญชีกลางไดให
ความเห็นชอบ ตามแบบ บก. 002-2 หรือ 003-2 แลว แตก รณี) นัดหมาย ตามแบบ บก. 005
(ภาคผนวก 13)
12.2 วัน และเวลา ที่กําหนดนัดหมายตองเปนวัน และเวลา ราชการ
12.3 การแจงนัดหมายตามแบบ บก.005 ตองแนบแบบ บก. 006 (ภาคผนวก
14) แบบแจงชื่อผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาเขาสูกระบวนการเสนอราคา เพื่อใหผูมีสิทธิเสนอราคามา
ยื่นในวันเสนอราคา
12.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับแจงนัดหมาย ตองมาใหทันการลงทะเบียน
มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง
13. การกําหนดราคาเริ่มตนในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
13.1 กรณีงานกอสรางใหใชราคากลางงานกอสรางเปนราคาเริ่มตนในการ
ประมูล
13.2 กรณีงานจัดซื้อพัสดุใหใชวงเงินประมาณที่มีอยูเปนราคาเริ่มตนในการ
ประมูล
14. การปฏิบัติเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
14.1 การปฏิบัติของผูใหบริการตลาดกลางฯ
(1) จะตองจัดเตรียมระบบใหพรอมเปนเวลาไมนอยกวา 15 นาที สําหรับ
การทดสอบระบบ และการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา
(2) มอบ Username และ Password ของผูมีสิทธิเสนอราคาใหกับ
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา กอนการลงทะเบียนของผูมีสิทธิเสนอราคาเปนเวลาไม
นอยกวา 5 นาที เพื่อจะไดมอบใหกับผูมีสิทธิเสนอราคาในขั้นตอนการลงทะเบียนตอไป
(3) จะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดาน IT มีความเขาใจ
ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมการเสนอราคา และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาของระบบ
การเสนอราคาด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นระหว า งการเสนอราคาได อ ย า งดี ป ระจํ า
ณ สถานที่เดียวกับคณะกรรมการประกวดราคา

-9(4) เมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลงใหพิมพขอมูลสรุปผลการเสนอราคา
ต่ําสุด และรายละเอียดของการเสนอราคาใหกับคณะกรรมการประกวดราคาทันที เพื่อใชในการ
ประกอบพิจารณา
(5) จะตองวางตัวเปนกลางในระหวางดําเนินกระบวนการเสนอราคา
(6) ดํ า เนิ น การด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลสํ า เร็ จ ของงานและรั ก ษา
ผลประโยชนของรัฐ
(7) ดําเนินการดวยความโปรงใส ยุติธรรม รอบคอบ
(8) จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูที่ประสงคจะเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ
(9) จะตองไมเรียกเก็บ หรือรับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่น
ใดจากผูขายหรือผูรับจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
(10) จะตองไมละทิ้งหนาที่
(11) เปนผูรับฝากเครื่องมือสื่อสารจากผูมีสิทธิเสนอราคา คณะกรรมการ
ประกวดราคา และบุคคลที่อยูในสถานที่เสนอราคา (หองของผูมีสิทธิเสนอราคาและหองของ
คณะกรรมการประกวดราคา)
14.2 การปฏิบัติของคณะกรรมการประกวดราคา
(1) ส ง มอบข อ มู ล เบื้ อ งต น ตามแบบ บก.021 (ภาคผนวก 24) ให ผู
ใหบริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบ และออก Username และ Password ของผูมีสิทธิเสนอ
ราคา ก อ นวั น ที่ กํ า หนดให เ สนอราคา 2 วั น ทํ า การ เช น กํ า หนดให เ สนอราคาวั น ที่
10 กุมภาพันธ 2549 ตองสงแบบ บก.021 ใหผูใหบริการตลาดกลางฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549
(2) คณะกรรมการไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ต อ งมาอยู ใ นสถานที่ จั ด ไว
ณ สถานที่ที่เสนอราคา
(3) ไดรับ Username และ Password จากผูใหบริการตลาดกลางฯ
(4) เมื่อถึงกําหนดเวลานัดหมาย ผูมีสิทธิเสนอราคายื่นแบบ บก. 006
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาบัตรประชาชนของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา
(ไมเกิน 3 ราย) และหนังสือมอบอํานาจ ใหตรวจสอบวาถูกตองหรือไม จึงจัดใหผูมีสิทธิเสนอราคา
ลงทะเบียนตอกรรมการที่ไดรับมอบหมาย พรอมกับมอบ Username และ Password ใหกับผูมี
สิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียน และใหเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ประกวดราคา นําไปยังสถานที่ที่กําหนด

-10(5) หากผูม ีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลา และ
สถานทีท่ ี่กาํ หนด
ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูห มดสิทธิเสนอราคา
ตามแบบ บก. 007 (ภาคผนวก 15) ปดไว ณ สถานที่ทเี่ สนอราคา และเมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลง
ก็ใหปลดประกาศนัน้ และใหสงสําเนาประกาศใหผมู ีสทิ ธิเสนอราคารายนัน้ ทราบตอไป และหากมี
ผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวมาลงทะเบียน เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแลว ก็ใหยกเลิก
การเสนอราคา แลวรายงานหัวหนาหนวยงานฯ เพื่อดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 9(4) ตอไป
(6) กํ า หนดระยะเวลาการเสนอราคา 30-60 นาที ต อ งกํ า หนดให
สอดคลองกับที่ไดแจงนัดหมายตามแบบ บก. 005
(7) ตองดูแลการเสนอราคาทุกขั้นตอนที่อยูในอํานาจหนาที่ของตนให
เปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต เปนธรรม หากมีเหตุทีจะทําใหเกิดความไมเรียบรอย หรือไมเปน
ธรรม ก็เปนดุลยพินิจของคณะกรรมการประกวดราคาที่จะพิจารณายกเลิก หรือเลื่อนการเสนอ
ราคาออกไป แลวรายงานหัวหนาหนวยงานฯ
(8) เมื่อการประมูลทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว
(8.1) กรณีไมมีการขยายเวลาการเสนอราคา
ใหคณะกรรมการประกวดราคามอบหมายใหกรรมการไปเก็บ
แบบแจงยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (แบบ บก. 008 ภาคผนวก
16) ณ หองเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา แลวแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคากลับได
(8.2) กรณีที่มีการขยายเวลาการเสนอราคา
(8.2.1) ใหคณะกรรมการประกวดราคามอบหมายใหกรรมการ
ไปเก็บแบบแจงยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (แบบ บก.008)
ณ หองเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา และมอบแบบ บก.009 (ภาคผนวก 17) เพื่อใหผูมีสิทธิ
เสนอราคา เสนอราคา โดยคณะกรรมการที่มาประจําสถานที่ทุกคนจะตองลงชื่อในแบบ บก.009
กอนการสงมอบใหกับผูมีสิทธิเสนอราคา
(8.2.2) รอรับแบบ บก.009 ณ หองของคณะกรรมการประกวด
ราคา ที่ผูมีสิทธิเสนอราคามายื่นให โดยในระหวางนี้ ที่หนาจอการแสดงผลการเสนอราคา จะตอง
ไมมีการแสดงผลใด ๆ ทั้งสิ้น
(8.2.3) ใหคณะกรรมการประกวดราคาเปดซอง หากยังมีผูเสนอ
ราคาต่ํา สุดเทา กัน หลายราย ก็ให ข ยายเวลาการเสนอราคาออกไปอีก และใหคณะกรรมการ
ประกวดราคามอบหมายใหกรรมการไปมอบแบบ บก.009 เพื่อใหผูมีสิทธิเสนอราคา เสนอราคา
แตหากไมการขยายเวลา หรือไมมีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันแลว ก็ใหกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ดังกลาว ไปแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคากลับได

-11(9) เมื่ อ กระบวนการเสนอราคาสิ้นสุ ดลง คณะกรรมการประกวดราคา
ตองประชุมทันที เพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูเสนอราคารายใด มตินั้นตองแสดง
เหตุผลประกอบการพิจารณา และตองรายงานหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายใน
วันทําการถัดไป
14.3 การปฏิ บั ติ ข องเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการประกวดราคา ใหไปประจํา ณ สถานที่เดียวกับผูมิสิทธิเสนอราคา
(1) นําผูมีสิทธิเสนอราคาไปยังสถานที่ที่กําหนด
(2) เมื่อประจําอยูในสถานที่ ตองไมใชเครื่องมือสื่อสารใดๆ
(3) ในระหวางการทดสอบระบบของผูมีสิทธิเสนอราคา หากมีปญหาของ
การทดสอบระบบ ก็ใหไปรายงานตอคณะกรรมการประกวดราคา
(4) ตองสังเกตการณเสนอราคา และดูแลใหการเสนอราคาเปนไปดวย
ความเรียบรอย หากผูมีสิทธิเสนอราคาแสดงพฤติการณที่ทําใหการเสนอราคาไมเรียบรอย หรือไม
เปนธรรม ใหรายงานประธานคณะกรรมการประกวดราคาโดยดวน
14.4 การปฏิบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา
(1) ผูมีสิทธิเสนอราคาตองศึกษาการใชโปรแกรมของผูใหบริการตลาด
กลางฯ โดย Download ไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th และทดลองการใชโปรแกรมไดที่
เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางฯ
(2) เมื่อถึงกําหนดเวลานัดหมาย ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมาลงทะเบียน
ตอหนากรรมการประกวดราคา โดยผูเสนอราคาตองยื่นแบบ บก. 006 พรอมสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล และสําเนาบัตรประชาชนของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง (ไมเกิน 3 ราย) และขอรับ Username และ Password และหากมาไมทันเวลาการ
ลงทะเบียน ก็จะถูกยึดหลักประกันซอง
(3) ผูมีสิทธิเสนอราคา เขาประจําสถานที่ที่จัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิ
เสนอราคารายอื่น
(4) หามนําเครื่องมือสื่อสารเขามาในสถานที่เสนอราคา (หองเคาะราคา)
(5) หามมีการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใดๆ
(6) กอนการเสนอราคา 15 นาที ใหทําการทดสอบระบบวาสามารถเสนอ
ราคาไดหรือไม หากมีปญหา ก็ใหแจงเจาหนาที่ของรัฐที่ประจําอยู ณ สถานที่นั้น เพื่อไปรายงาน
คณะกรรมการประกวดราคาตอไป
(7) ดําเนินการเสนอราคา ซึ่งสามารถเสนอราคาไดหลายครั้ง

-12(8) เมื่อการประมูลทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว
(8.1) กรณีไมมีการขยายเวลาการเสนอราคา
ใหยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.008 (ภาคผนวก 16) แลว
ยื่นใหกรรมการประกวดราคา ที่จะมาเรียกเก็บ ณ สถานที่ที่ผูเสนอราคาประจําอยู จึงจะสามารถ
ออกจากสถานที่ได โดยราคาที่เสนอในแบบ บก.008 กับราคาสุดทายที่เสนอดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ตองเปนจํานวนที่เทากัน หากไมเทากัน ถือวาการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นเปนโมฆะ
(8.2) กรณีมีการขยายเวลาการเสนอราคา
(8.2.1) ใหยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.008 (ภาคผนวก
16) แลวยื่นใหกรรมการประกวดราคา ที่จะมาเรียกเก็บ ณ สถานที่ที่ผูเสนอราคาประจําอยู โดย
ราคาที่เสนอในแบบ บก.008 กับราคาสุดทายที่เสนอดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตองเปนจํานวน
ที่เทากัน หากไมเทากัน ถือวาการเสนอราคาของผูมสี ิทธิเสนอราคารายนั้นเปนโมฆะ และจะไดรับ
แบบ บก. 009 (ภาคผนวก 17) เพื่อเสนอราคา
(8.2.2) ใหเสนอราคาตามแบบ บก. 009 (ภาคผนวก 17) ใสซอง
ปดผนึก แลวใหผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงคนเดียวไปยื่นใหกับคณะกรรมการประกวดราคา ณ หองที่
คณะกรรมการประกวดราคาประจําอยู แลวกลับมาประจํา ณ สถานที่ ที่ตนประจําอยู
(8.2.3) หากมีการขยายเวลาการเสนอราคาออกไปอีก ก็จะไดรับ
แบบ บก.009 จากกรรมการประกวดราคา ที่จะมามอบให ณ สถานที่ที่ผูมีสิทธิเสนอราคาประจํา
อยู แลวใหเสนอราคาตามขอ (8.2.2) ตอไป แตหากไมมีการขยายเวลา ก็จะไดรับแจงจาก
กรรมการดังกลาว ใหผูมีสิทธิเสนอราคากลับได
(8.3) กรณีที่ระบบการเสนอราคาไดพัฒนาจนสามารถใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคา เสนอราคาผานระบบได แบบ บก. 009 ก็จะยกเลิก และเมื่อสิ้นสุดเวลาการเสนอราคา (รวม
เวลาที่ ไ ด มี ก ารขยายเวลาการเสนอราคาแล ว ) ก็ ใ ห ยื น ยั น การเสนอราคาตามแบบ บก.008
(ภาคผนวก 16) แลวยื่นใหกรรมการประกวดราคา ที่จะมาเรียกเก็บ ณ สถานที่ที่ผูเสนอราคา
ประจําอยู โดยราคาที่เสนอในแบบ บก.008 กับราคาสุดทายที่เสนอดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตองเปนจํานวนที่เทากัน หากไมเทากัน ถือวาการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปน
โมฆะ

-1315. การแจงผลการพิจารณาการเสนอราคา
15.1 คณะกรรมการประกวดราคารายงานผลตอหัวหนาหนวยงานในวันทําการ
ถัดไป นับจากวันสิ้นสุดการเสนอราคา
15.2 หากหัวหนาหนวยงานไมเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ ใหแจงเหตุผล
ใหคณะกรรมการทราบเพื่อชี้แจงภายใน 3 วัน และเมื่อไดรับคําชี้แจงจากคณะกรรมการประกวด
ราคาแลว เห็นชอบ หรือ เมื่อไดรับรายงานตามขอ 15.1 แลวเห็นชอบก็ใหขอความเห็นชอบจากผูมี
อํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 65 และหากผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง เห็นชอบ ก็ใหคณะกรรมการประกวดราคา
แจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ ตามแบบ บก. 010-1(ภาคผนวก 18) แต
หากผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางไมเห็นชอบ คณะกรรมการประกวดราคาตองชี้แจงผูมีอํานาจสั่งซื้อ
หรือสั่งจางผานหัวหนาหนวยงานตอไป และเมื่อผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง ไดรับการชี้แจง และ
พิจารณาเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ ก็ใหแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ทราบ ตามแบบ บก. 010-1 ตอไป
15.3 กรณีที่หัวหนาหนวยงานไดรับการชี้แจงแลว แตยังไมเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการภายใน 3 วันใหหัวหนาหนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคา และแจ งผลการ
ยกเลิกใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ และรายงานให กวพ.อ. ทราบตามแบบ บก. 010-2
(ภาคผนวก 19) ดวย และแจงคณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการประกาศในเว็บไซตของ
หนวยงาน และของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ตอไป
15.4 กรณีผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางเมื่อไดรับคําชี้แจงแลวยังไมเห็นชอบ ให
หัวหนาหนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคา และแจงผลการยกเลิกใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ทราบ และรายงานให กวพ.อ ทราบตามแบบ บก. 010-2 และแจงคณะกรรมการประกวดราคา
ดําเนินการประกาศในเว็บไซตของหนวยงาน และของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
ตอไป
15.5 คณะกรรมการประกวดราคา โดยฝ า ยพั ส ดุ ใ นฐานะเลขานุ ก าร
คณะกรรมการประกวดราคา จะตองนําผลการพิจารณาที่ผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางเห็นชอบ หรือ
สั่ ง ยกเลิ ก การประกวดราคาประกาศในเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงาน และกรมบั ญ ชี ก ลาง
www.gprocurement.go.th ไมนอยกวา 3 วัน
15.6 ภายใน 3 วัน นับแตวันแจงผลการเสนอราคา ตามแบบ บก.010-1 ใหผูมี
สิ ท ธิ เ สนอราคาให ทุ ก รายทราบ หากไม มี ก ารอุ ท ธรณ ก็ ใ ห ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมตอไป

-1416. การอุทธรณผลการเสนอราคา
16.1 การปฏิบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา
(1) ถาไมเห็นดวยกับผลการเสนอราคา หรือมีเหตุผลอื่นใดอันควรรองเรียน
เพื่อความเปนธรรม ใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง โดย
อุทธรณตามแบบ บก. 010-3 (ภาคผนวก 20)
16.2 การปฏิบัติของ กวพ.อ.
(1) เมื่ อ ได รับ อุท ธรณ ห รื อ รอ งเรีย น ก็ใ หแ จ ง หน ว ยงานฯ เพื่ อ ระงั บ การ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป ตามแบบ บก.010-4 (ภาคผนวก 21)
(2) กวพ.อ. ตองพิจารณาคําอุทธรณ หรือคํารองเรียนใหแลวเสร็จภายใน
30 วัน
(3) ผลการพิจารณาคําอุทธรณ
(3.1) คําอุทธรณฟงไมขึ้น ใหแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ
และแจงใหหนวยงานฯ ดําเนินการตอไป ตามแบบ บก. 010-5 (ภาคผนวก 22)
(3.2) คําอุทธรณฟงขึ้น ใหแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ และ
สั่งใหหนวยงานดําเนินการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ไดตามที่จะสั่ง ตามแบบ บก.
010-5
16.3 การปฏิบัติของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
รอรับแจงจาก กวพ.อ. วาจะใหระงับการดําเนินการในขั้นตอนตอไป หรือ
ดํา เนิน การในขึ้ น ตอนตอไป หรื อใหดํา เนิน การเสนอราคาใหม โดยเริ่ ม จากขั้ นตอนตามแต ที่
กวพ.อ. จะสั่ง แลวแตกรณี
17. คาใชจายในการจัดการเสนอราคา
ค า ใช จ า ยในการให บ ริ ก ารเสนอราคาฯ คิ ด จากผู ค า ที่ ช นะการประมู ล ฯ
ประกอบดวย อัตราคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ (Success Fee) ซึ่งคํานวณจากมูลคา
สินคา/บริการที่จะสั่งซื้อ/จาง สูงสุดไมเกิน 30,000 บาท และคาใชจายเดินทางของผูใหบริการ
ตลาดกลางฯ สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก 25

-1518. Work Flow การปฏิบัติตามระเบียบฯ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 27)
ซึ่งมีกิจกรรมที่ประกอบดวย
(1) ราง TOR และเอกสารประกวดราคา
(2) การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคัดเลือกผูใหบริการ
ตลาดกลางฯ
(3) การประกาศเชิญชวน
(4) การคัดเลือกเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และการอุทธรณ
ผลการคัดเลือกเบื้องตน
(5) การเสนอราคา
(6) การแจงผลการพิจารณาเสนอราคา
(7) การอุทธรณผลการพิจารณาเสนอราคา
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