
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                        

  

ตำมที่มีระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติม

ควำมในข้อ ๑๘ แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ก ำหนดให้มีวิธจัีดหำพัสดุด้วยวิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์ได้ตำมหลักเกณฑท์ี่กระทรวงกำรคลังก ำหนด น้ัน 

  

โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๔๗ วันที่ ๖ ธนัวำคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๒๗ 

ธนัวำคม ๒๕๔๘ เหน็สมควรให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นของรัฐด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงด้วย

วิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ และให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ และแนวทำงกำรปฏบัิติที่เกี่ยวกบักำร

พัสดุด้วยวิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส ์เพ่ือให้สำมำรถน ำวิธกีำรดังกล่ำวมำใช้ได้โดยกว้ำงขวำงแพร่หลำย โปร่งใส มี

กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ประหยัดงบประมำณของแผ่นดินบังเกดิควำมคุ้มค่ำ ควำมมีประสทิธิภำพและ

ประสทิธผิล และควำมรับผิดชอบต่อผลส ำเรจ็ของงำนเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 

  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๖) และ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

จึงวำงระเบียบไว้ดังน้ี 

  

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่ำ “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธกีำรทำง

อเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙” 
  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ในระเบียบน้ี 

“กำรพัสดุด้วยวิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ กำรจัดหำพัสดุตำมระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมด้วยวิธกีำรซ้ือหรือกำรจ้ำงแต่ไม่รวมถึง

กำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน กำรซ้ือหรือกำรจ้ำงโดยวิธพิีเศษและวิธกีรณีพิเศษที่สำมำรถ

ท ำได้ตำมระเบียบอื่น โดยก ำหนดให้ผู้เสนอรำคำได้เสนอรำคำแข่งขันกนัเองด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกสภ์ำยใน

ระยะเวลำ และ ณ สถำนที่ที่ก  ำหนดโดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีกำรเสนอรำคำ (Sealed Bid Auction) 

“รำคำสงูสุด” หมำยควำมว่ำ รำคำกลำง วงเงินงบประมำณที่มีอยู่ หรือรำคำสงูสดุที่ทำงรำชกำร

จะพึงรับได้ตำมหลักเกณฑท์ี่ กวพ.อ. ก ำหนด 

  

ข้อ ๔  กำรใช้บังคับ 

ให้กำรจัดหำพัสดุของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ใน

สงักดั กำรบังคับบัญชำ หรือกำรก ำกบัดูแลของฝ่ำยบริหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

หรือกฎหมำยจัดต้ังหน่วยงำนดังกล่ำว ที่กจิกรรม โครงกำร หรือกำรก่อสร้ำงมีมูลค่ำต้ังแต่สองล้ำนบำทข้ึนไป 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=519501&ext=htm#_ftn1


ด ำเนินกำรตำมระเบียบน้ี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์

ให้จัดหำด้วยวิธกีำรอื่นได้ 

กำรจัดหำพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในอ ำนำจของกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำ

ด ำเนินกำร 

  

ข้อ ๕  ควำมสัมพันธก์บัระเบียบอื่น 

นอกจำกที่ก  ำหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี ให้กำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์ด ำเนินกำรตำม

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหน่วยงำนน้ันๆ ควบคู่ไปด้วยเว้นแต่

คณะกรรมกำรกำรพัสดุว่ำด้วยวิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสจ์ะก ำหนดหรือวินิจฉัยเป็นประกำรอื่น 

  

ข้อ ๖  คณะกรรมกำร 

ให้มีคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ เรียกโดยย่อว่ำ “กวพ.อ.”

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นประธำนกรรมกำร ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

เป็นรองประธำนกรรมกำร อยักำรสงูสดุ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ผู้แทน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนส ำนักงำน

ก ำกบัและบริหำรโครงกำรเปล่ียนระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐสู่ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ผู้แทนสภำ

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยผู้แทนสมำคมธนำคำรไทย เป็นกรรมกำร 

และอธบิดีกรมบัญชีกลำงเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

อธบิดีกรมบัญชีกลำงอำจมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในกรมบัญชีกลำงเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ตำม

ควำมจ ำเป็น 

บทบัญญัติข้อใดเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของอธบิดีกรมบัญชีกลำง ให้มีกำรมอบอ ำนำจได้ตำม

กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

  

ข้อ ๗  อ ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำร 

กวพ.อ. มีอ ำนำจหน้ำที่ดังน้ี 

(๑) ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำที่เกี่ยวกบักำรปฏบัิติตำมระเบียบน้ี 

(๒) พิจำรณำอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันกำรไม่ปฏบัิติตำมระเบียบน้ี 

(๓) พิจำรณำอุทธรณ์และค ำร้องเรียนเกี่ยวกบักำรไม่ปฏบัิติตำมระเบียบน้ีและควำมไม่เป็น

ธรรมอื่นๆ 

(๔) พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธกีำรอื่น 

(๕) ก ำหนดหลักเกณฑแ์ละรำยละเอียดกำรปฏบัิติในกระบวนกำรเสนอรำคำด้วยวิธกีำรทำง

อเิลก็ทรอนิกส์ 

(๖) เสนอแนะกำรแก้ไขปรับปรุงระเบียบน้ีต่อคณะรัฐมนตรี 

(๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบน้ี หรือตำมที่ กวพ.อ.

มอบหมำย แล้วเสนอให้ กวพ.อ. พิจำรณำ เว้นแต่ กวพ.อ. จะมีมติมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแทน กวพ.อ. ไปได้ 

  

ข้อ ๘  กำรเตรียมด ำเนินกำร 



(๑) ให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุตำมข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดร่ำงขอบเขต

ของงำน (Terms of Reference : TOR) และร่ำงเอกสำรกำรประกวดรำคำก่อนเร่ิมกำรจัดหำพัสดุตำมระเบียบน้ี

เม่ือขอบเขตของงำนดังกล่ำวได้รับอนุมัติแล้ว ให้น ำสำระส ำคัญที่สำมำรถเผยแพร่ได้ประกำศทำงเวบ็ไซต์ของ

หน่วยงำน และส่งให้กรมบัญชีกลำงเผยแพร่ทำงเวบ็ไซต์ของกรมบัญชีกลำง (www.gprocurement.go.th) เป็น

เวลำติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำสำมวัน เพ่ือให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์หรือมีควำมเหน็เป็นลำยลักษณ์อกัษรหรือ

ทำงเวบ็ไซต์ มำยังหน่วยงำนโดยเปิดเผยตัว เมื่อคณะกรรมกำรตำมข้อน้ีพิจำรณำเหน็สมควรปรับปรุงขอบเขต

ของงำนตำมน้ันและด ำเนินกำรเสรจ็แล้วให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนเพ่ือขอควำมเหน็ชอบแล้วน ำลงประกำศทำง

เวบ็ไซต์ของหน่วยงำนและกรมบัญชีกลำงอกีคร้ังหน่ึงเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมวัน ทั้งน้ี จะประกำศทำงสื่อมวลชน

อื่นเพ่ิมเติมตำมที่เหน็สมควรด้วยกไ็ด้ 

(๒) ในระหว่ำงด ำเนินกำรตำม (๑) ให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุแจ้งอธบิดี

กรมบัญชีกลำงเพ่ือขอให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดรำคำตำมโครงกำร (ระบุช่ือตำมควำมเหมำะสม) โดยจะ

เสนอรำยช่ือกรรมกำรบำงส่วนหรือทั้งหมดเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วยกไ็ด้ และขอให้คัดเลือกผู้ให้บริกำร

ตลำดกลำงอเิลก็ทรอนิกสจ์ำกทะเบียนที่มีอยู่ เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรประมูลด้วยวิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์

ตลอดจนขอให้ก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่เสนอรำคำ เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต่อไป 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรประมูลส ำหรับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอเิลก็ทรอนิกสใ์ห้อยู่ในควำม

รับผิดชอบของผู้ได้รับกำรแจ้งตำมข้อ ๙ ว่ำเป็นผู้มีสทิธิเสนอรำคำ ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ กวพ.อ.ประกำศ

ก ำหนด 

(๓) ให้อธบิดีกรมบัญชีกลำงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดรำคำตำมโครงกำร ประกอบด้วย

ประธำนกรรมกำรหน่ึงคนจำกบุคลำกรในหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุ และกรรมกำรอื่นอกีไม่น้อยกว่ำสำมคนและ

ไม่มำกกว่ำห้ำคน ในจ ำนวนน้ีให้แต่งต้ังจำกบุคคลที่มิได้เป็นข้ำรำชกำรซ่ึงมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำอย่ำง

น้อยหน่ึงคน ทั้งน้ีจะแต่งต้ังตำมข้อเสนอของหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุทั้งหมดหรือบำงส่วนกไ็ด้ โดยให้หัวหน้ำ

เจ้ำหน้ำที่พัสดุหรือที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นในหน่วยงำนน้ันเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และเจ้ำหน้ำที่พัสดุใน

หน่วยงำนน้ันเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรประกวดรำคำดังกล่ำวน ำสำระส ำคัญของเอกสำรประกำศเชิญชวน เอกสำรกำร

ประกวดรำคำ และเอกสำรเบ้ืองต้นอื่นๆ ที่สำมำรถเผยแพร่ได้ลงประกำศทำงเวบ็ไซต์ของหน่วยงำนและ

กรมบัญชีกลำงเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมวัน โดยก ำหนดให้มีกำรจัดท ำซองข้อเสนอด้ำนเทคนิค กำรวำง

หลักประกนัซอง วัน เวลำและสถำนที่ที่ให้ย่ืนซองข้อเสนอด้ำนเทคนิค เง่ือนไขเง่ือนเวลำและสถำนที่ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งน้ีจะแจกจ่ำยหรือจ ำหน่ำยเอกสำรดังกล่ำวกไ็ด้ 

  

ข้อ ๙  กำรย่ืนซองข้อเสนอด้ำนเทคนิค 

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำยื่นซองข้อเสนอด้ำนเทคนิคต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำตำม

ข้อ ๘ (๓) ผ่ำนทำงหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรประกวดรำคำก ำหนดโดยต้องให้

เวลำไม่น้อยกว่ำสำมวันนับแต่วันสดุท้ำยของกำรแจกจ่ำยหรือจ ำหน่ำยเอกสำรตำมข้อ ๘ (๓) แต่ต้องเป็น

ระยะเวลำภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันแรกที่ก  ำหนดให้ย่ืนซองดังกล่ำว 

กำรรับซองข้อเสนอด้ำนเทคนิคตำมวรรคหน่ึงให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ

ด้วยกำรพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหน่วยงำนน้ันๆ เว้นแต่ กวพ.อ. จะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 



(๒) เมื่อสิ้นก ำหนดเวลำตำม (๑) แล้ว ให้คณะกรรมกำรประกวดรำคำด ำเนินกำรคัดเลือก

เบ้ืองต้นเพ่ือหำผู้มีสิทธเิสนอรำคำ โดยพิจำรณำว่ำ 

ก. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำครบถ้วนหรือไม่ และย่ืนเอกสำรต่ำงๆ ครบถ้วน

หรือไม่ 

ข. ข้อเสนอด้ำนเทคนิค (prequalification) มีควำมเหมำะสมหรือไม่ 

ค. เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกนัเสรจ็แล้วตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ

ด้วยกำรพัสดุหรือไม่ 

ทั้งน้ี ต้องให้แล้วเสรจ็ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรประกวดรำคำก ำหนด เม่ือคณะกรรมกำรระ

กวดรำคำด ำเนินกำรคัดเลือกเบื้องต้นเพ่ือเป็นผู้มีสทิธิเสนอรำคำเสรจ็แล้ว กล่ำวคือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ข้อเสนอด้ำนเทคนิคมีควำมเหมำะสม และไม่เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั ให้แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอ

รำคำแต่ละรำยทรำบผลกำรพิจำรณำเฉพำะของตน โดยไม่เปิดเผยรำยช่ือดังกล่ำวต่อสำธำรณชน 

(๓) หำกผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกเบ้ืองต้นตำม (๒) ประสงค์จะคัดค้ำนผล

กำรพิจำรณำ กใ็ห้อุทธรณ์ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุได้ภำยในสำมวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้

หัวหน้ำหน่วยงำนพิจำรณำให้เสรจ็ภำยในเจด็วัน ทั้งน้ีในระหว่ำงกำรพิจำรณำจะด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไปมิได้ 

ทั้งน้ี หัวหน้ำหน่วยงำนจะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้คัดค้ำนแต่ละรำยทรำบหำกหัวหน้ำหน่วยงำนไม่อำจแจ้ง

ผลกำรพิจำรณำวินิจฉัยให้ผู้คัดค้ำนทรำบภำยในเวลำที่ก  ำหนด ให้ถือว่ำค ำอุทธรณ์น้ันฟังข้ึน ค ำวินิจฉัยของ

หัวหน้ำหน่วยงำนให้เป็นอนัถึงที่สดุในช้ันของฝ่ำยบริหำร 

(๔) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีผู้มีสิทธเิสนอรำคำเพียงรำยเดียว ให้หน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุยกเลิก

กำรด ำเนินกำรทั้งหมด แล้วเร่ิมด ำเนินกำรใหม่หรือจะขออนุมัติจำก กวพ.อ. ด ำเนินกำรจัดหำด้วยวิธกีำรอื่นกไ็ด้ 

  

ข้อ ๑๐  กำรเสนอรำคำ 

เมื่อพิจำรณำคัดเลือกเบื้องต้นตำมข้อ ๙ และได้รับแจ้งวัน เวลำและสถำนที่เสนอรำคำจำก

อธบิดีกรมบัญชีกลำงแล้ว ให้หน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุแจ้งวัน เวลำและสถำนที่เสนอรำคำให้ผู้มีสทิธเิสนอรำคำ

ทุกรำยทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำด้วยวิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ดังน้ี 

(๑) ให้ผู้มีสทิธเิสนอรำคำแต่ละรำยส่งผู้แทนไม่เกนิรำยละสำมคนเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ

ก่อนเวลำเร่ิมกำรเสนอรำคำ โดยให้แจ้งช่ือตำมแบบที่ กวพ.อ. ก ำหนดในวันเสนอรำคำและให้เข้ำประจ ำใน

สถำนที่ตำมที่คณะกรรมกำรประกวดรำคำจัดไว้ โดยแยกจำกผู้มีสิทธเิสนอรำคำรำยอื่น และมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ตำมที่คณะกรรมกำรประกวดรำคำมอบหมำยอกีหน่ึงคนเข้ำประจ ำ ห้ำมมีกำรติดต่อสื่อสำรกบับุคคลอื่นไม่ว่ำ

ด้วยวิธใีด เม่ือถึงเวลำเร่ิมกำรเสนอรำคำแล้ว ผู้มีสทิธเิสนอรำคำจะเปล่ียนหรือเพ่ิมผู้แทนมิได้ แต่อำจขอถอน

ผู้แทนบำงคนออกเพรำะเหตุใดเหตุหน่ึงได้ หำกผู้มีสทิธเิสนอรำคำรำยใดไม่ส่งผู้แทนมำตำมวัน เวลำและสถำนที่

ที่ก  ำหนด ให้ประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำประกำศเป็นผู้หมดสิทธเิสนอรำคำ แล้วแจ้งผู้แทนผู้มีสทิธิ

เสนอรำคำที่เหลืออยู่ทุกรำยเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ แต่ถ้ำมีผู้มีสทิธเิสนอรำคำเพียงรำยเดียวเม่ือถึง

เวลำเร่ิมกำรเสนอรำคำให้น ำควำมในข้อ ๙ (๔) มำใช้โดยอนุโลม 

(๒) ให้อธบิดีกรมบัญชีกลำงเป็นผู้ก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่เสนอรำคำด้วยวิธกีำรทำง

อเิลก็ทรอนิกส ์ ซ่ึงสถำนที่เสนอรำคำอำจต่ำงจำกที่ต้ังของหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุกไ็ด้ เว้นแต่ กวพ.อ. จะมีมติ

เป็นประกำรอื่น วันที่ก  ำหนดให้มีกำรเสนอรำคำต้องเป็นวันรำชกำร และให้เร่ิมกระบวนกำรเสนอรำคำด้วย



วิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสใ์นเวลำรำชกำร แต่จะสิ้นสดุลงนอกเวลำรำชกำรกไ็ด้ทั้งน้ี กระบวนกำรเสนอรำคำให้

กระท ำภำยในเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสบินำทแีละไม่เกนิกว่ำหกสบินำทโีดยประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำ

ประกำศก ำหนดเวลำแน่นอนที่จะใช้ในกระบวนกำรเสนอรำคำให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนเร่ิมกระบวนกำรเสนอรำคำ 

(๓) เมื่อเร่ิมกระบวนกำรเสนอรำคำ ให้ผู้แทนผู้มีสิทธเิสนอรำคำเร่ิมกำรเสนอรำคำด้วยวิธกีำร

ทำงอเิลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงคณะกรรมกำรประกวดรำคำจะตรวจสอบควบคุมอยู่ ณ สถำนที่ตำมที่คณะกรรมกำร

ประกวดรำคำจัดไว้ กำรเสนอรำคำกระท ำได้หลำยคร้ัง จนถึงเวลำที่ประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำแจ้ง

เตือนว่ำเป็นช่วงเวลำสำมถึงห้ำนำทสีดุท้ำย ในช่วงเวลำดังกล่ำว ระบบจะไม่แสดงว่ำรำคำของผู้ใดมีสถำนะใด 

เมื่อหมดเวลำแล้วให้ประธำนแจ้งสิ้นสดุกระบวนกำรเสนอรำคำ 

เม่ือสิ้นสุดเวลำตำมที่ก  ำหนดใน (๒) แล้ว หำกปรำกฏว่ำมีผู้เสนอรำคำต ่ำสดุเทำ่กนัหลำยรำย

จนไม่อำจช้ีขำดได้ ให้คณะกรรมกำรประกวดรำคำขยำยเวลำออกไปอกีสำมนำทโีดยน ำควำมในวรรคก่อนมำใช้

โดยอนุโลม ทั้งน้ี ให้ผู้มีสทิธเิสนอรำคำทุกรำยมีสทิธิเข้ำเสนอรำคำในช่วงเวลำที่ขยำยน้ันและเม่ือครบ

ก ำหนดเวลำแล้ว หำกยังไม่อำจช้ีขำดได้ ให้ขยำยเวลำออกไปอกีคร้ังละสำมนำทจีนได้ผู้เสนอรำคำต ่ำสดุเพียงรำย

เดียวในช่วงเวลำที่ขยำยเวลำออกไป จึงให้แจ้งสิ้นสดุกระบวนกำรเสนอรำคำ 

(๔) คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะประชุมพิจำรณำทนัททีี่กระบวนกำรเสนอรำคำสิ้นสดุลงเพ่ือ

มีมติว่ำสมควรรับกำรเสนอรำคำของผู้มีสิทธเิสนอรำคำรำยใด มติน้ันต้องแสดงเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำแล้ว

รำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุพิจำรณำภำยในวันท ำกำรถัดไป หำกหัวหน้ำหน่วยงำนเหน็ชอบกบั

มติของคณะกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้มีสทิธเิสนอรำคำทุกรำยทรำบ แต่หำกหัวหน้ำ

หน่วยงำนไม่เหน็ชอบกบัมติของคณะกรรมกำร ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมกำรทรำบเพ่ือช้ีแจงภำยในสำมวัน 

เมื่อได้รับค ำช้ีแจงแล้ว หำกหัวหน้ำหน่วยงำนพิจำรณำเหน็ชอบตำมมติของคณะกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรแจ้ง

ผลกำรพิจำรณำให้ผู้มีสทิธเิสนอรำคำทุกรำยทรำบแต่หำกหัวหน้ำหน่วยงำนยังคงไม่เหน็ชอบตำมมติ

คณะกรรมกำรภำยในสำมวัน ให้หัวหน้ำหน่วยงำนสั่งยกเลิกกำรประกวดรำคำและแจ้งให้ผู้มีสทิธเิสนอรำคำทุก

รำยและรำยงำนให้ กวพ.อ. ทรำบกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำของหัวหน้ำหน่วยงำนให้ผู้มีสิทธเิสนอรำคำทุกรำย

ทรำบ ให้ด ำเนินกำรภำยในสำมวันนับแต่วันที่หัวหน้ำหน่วยงำนพิจำรณำให้ควำมเหน็ และให้ประกำศทำง

เวบ็ไซต์ของหน่วยงำนและกรมบัญชีกลำงด้วยอย่ำงน้อยสำมวัน 

  

(๕) ในกรณีผู้มีสทิธเิสนอรำคำที่เข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำไม่เหน็ด้วยกบัผลกำรพิจำรณำของ

หัวหน้ำหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุ หรือเหน็ว่ำมีเหตุอื่นใดอนัควรร้องเรียนเพ่ือควำมเป็นธรรม ให้อุทธรณ์หรือ

ร้องเรียนต่อ กวพ.อ. ภำยในสำมวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งน้ี ให้ กวพ.อ. พิจำรณำอุทธรณ์หรือค ำร้องเรียนให้

เสรจ็ภำยในสำมสบิวัน โดยในระหว่ำงน้ีให้ กวพ.อ. แจ้งหน่วยงำนเพ่ือระงับกำรด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไป มติ กว

พ.อ. ให้เป็นอนัถึงที่สดุในช้ันของฝ่ำยบริหำร ในกรณีที่ กวพ.อ.เหน็ว่ำอุทธรณ์ฟังขึ้นหรือค ำร้องเรียนมีผล ให้สั่ง

ให้หน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุด ำเนินกระบวนกำรเสนอรำคำใหม่ โดยเร่ิมจำกข้ันตอนใดกไ็ด้ตำมแต่จะมีค ำสั่ง ใน

กรณีที่ กวพ.อ. เหน็ว่ำอุทธรณ์ฟังไม่ข้ึนหรือค ำร้องเรียนไม่มีผล หรือฟังข้ึนแต่ไม่มีผลเป็นกำรเปล่ียนแปลงผล

กำรพิจำรณำที่ได้แจ้งไปแล้ว กใ็ห้แจ้งหน่วยงำนเพ่ือด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ

หรือระเบียบอื่นของหน่วยงำนนั้นๆ ต่อไป 

(๖) นับแต่เวลำที่เร่ิมกำรเสนอรำคำจนถึงเวลำที่สิ้นสุดกำรเสนอรำคำ ให้คณะกรรมกำร

ประกวดรำคำอย่ำงน้อยกึ่งหน่ึงอยู่ประจ ำในสถำนที่ที่ก  ำหนด เพ่ือตรวจสอบควบคุมกำรเสนอรำคำให้เป็นไปโดย



เรียบร้อย ทั้งน้ี กวพ.อ. อำจมีข้อก ำหนดให้บันทกึภำพและ/หรือเสียงในเหตุกำรณ์ที่เกดิข้ึนระหว่ำงกำรเสนอ

รำคำเพ่ือเป็นหลักฐำนด้วยกไ็ด้ 

  

ข้อ ๑๑  มำตรกำรรักษำควำมเป็นธรรม และผลประโยชน์ของรัฐ 

(๑) ห้ำมผู้แทนผู้มีสทิธเิสนอรำคำแต่ละรำย ติดต่อสื่อสำรกบับุคคลอื่นหรือออกจำกสถำนที่

ตำมที่คณะกรรมกำรประกวดรำคำจัดไว้ ต้ังแต่เวลำที่เร่ิมกระบวนกำรเสนอรำคำจนถึงเวลำที่สิ้นสุดกระบวนกำร

เสนอรำคำ 

(๒) ให้คณะกรรมกำรประกวดรำคำแจ้งรำคำสงูสุดให้ผู้เสนอรำคำทุกรำยทรำบล่วงหน้ำเพ่ือให้

เป็นฐำนในกำรเสนอรำคำ กำรเสนอรำคำแต่ละคร้ังต้องต ่ำกว่ำรำคำสงูสุดและรำคำที่ตนเคยเสนอไว้ก่อนแล้ว 

กำรเสนอรำคำเพ่ิมข้ึนจะกระท ำมิได้ 

(๓) กำรแสดงผลกำรเสนอรำคำด้วยวิธกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสต์ำมขั้นตอนข้อ ๑๐ (๑) (๒) 

และ (๓) ให้กระท ำโดยเปิดเผยต่อสำธำรณชน แต่ต้องไม่กระทบต่อกำรเสนอรำคำของผู้แทนผู้มีสทิธเิสนอรำคำ

แต่ละรำยในสถำนที่ตำมที่คณะกรรมกำรประกวดรำคำจัดไว้ ทั้งน้ี หำกคณะกรรมกำรประกวดรำคำเหน็สมควร

โดยควำมเหน็ชอบของหัวหน้ำหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุ อำจให้มีกำรถ่ำยทอดโทรทศัน์ทำงวงจรปิดหรือเป็นกำร

ทั่วไปให้สำธำรณชนทรำบกไ็ด้ และต้องอนุญำตให้สื่อมวลชนและบุคคลภำยนอกเข้ำชมหรือรับทรำบผลกำร

เสนอรำคำตำมข้ันตอนดังกล่ำวได้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยที่คณะกรรมกำรประกวด

รำคำก ำหนด 

(๔) ในกรณีที่ กวพ.อ. เหน็เองหรือจำกกำรพิจำรณำอุทธรณ์หรือค ำร้องเรียนตำมข้อ ๑๐ (๕) ว่ำ

กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ผู้มีสิทธเิสนอรำคำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบักำรจัดหำพัสดุผู้ใดมิได้ปฏบัิติให้เป็นไปตำม

ระเบียบน้ี หรือมีเจตนำก่อให้เกดิควำมเสียหำยแก่ผู้มีสิทธเิสนอรำคำหรือทำงรำชกำรไม่ว่ำจะก่อให้เกดิผล

เสยีหำยแล้วหรือไม่ กวพ.อ. อำจแจ้งให้ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกบักำรเสนอ

รำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกไ็ด้ หรือหำกเข้ำข่ำยควำมผิดทำงวินัย ให้แจ้ง

ผู้บังคับบัญชำของผู้น้ันด ำเนินกำรทำงวินัยด้วย 

(๕) คณะกรรมกำรประกวดรำคำมีหน้ำที่ดูแลกำรเสนอรำคำทุกข้ันตอนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่

ของตนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สจุริต เป็นธรรม และต้องวำงมำตรกำรเพ่ือป้องกนักำรทุจริตและกำร

สมยอมในด้ำนรำคำ ไม่ว่ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือผู้มีสิทธเิสนอรำคำ ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ 

(๖) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกระบวนกำรเสนอรำคำทำงอเิลก็ทรอนิกสป์ระสบข้อขัดข้องจนไม่อำจ

ด ำเนินต่อไปให้แล้วเสรจ็ภำยในเวลำที่ก  ำหนดได้ ให้คณะกรรมกำรประกวดรำคำสั่งพักกระบวนกำรเสนอรำคำ 

โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธเิสนอรำคำพบปะหรือติดต่อสื่อสำรกบับุคคลอื่น เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จึงให้ด ำเนิน

กระบวนกำรเสนอรำคำต่อไปจำกข้ันตอนที่ค้ำงอยู่ ภำยในเวลำของกำรเสนอรำคำที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพัก

กระบวนกำรเสนอรำคำ แต่ต้องสิ้นสดุกระบวนกำรเสนอรำคำภำยในวันเดียวกนั เว้นแต่คณะกรรมกำรเหน็ว่ำ

กระบวนกำรเสนอรำคำจะไม่แล้วเสรจ็ได้โดยง่ำย หรือข้อขัดข้องไม่อำจแก้ไขได้กใ็ห้ประธำนคณะกรรมกำร

ประกวดรำคำสั่งยกเลิกกระบวนกำรเสนอรำคำ และก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่เพ่ือเร่ิมต้นกระบวนกำรเสนอ

รำคำใหม่ และแจ้งให้ผู้มีสิทธเิสนอรำคำทุกรำยที่อยู่ในสถำนที่น้ันทรำบ 

(๗) กวพ.อ. อำจก ำหนดมำตรกำรอื่นใดเพ่ือรักษำควำมเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ

เพ่ิมเติมอกีกไ็ด้ 



  

ข้อ ๑๒  บทเฉพำะกำล 

กำรด ำเนินกำรใดๆ ที่กระท ำก่อนหน้ำวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับเป็นอนัสมบูรณ์และให้มีผลต่อไป

ตำมข้อก ำหนดเดิมที่ประกำศไว้แล้ว แต่กำรจัดหำพัสดุที่มีมูลค่ำต้ังแต่ห้ำร้อยล้ำนบำทข้ึนไปหำกยังมิได้เร่ิมต้น

เสนอรำคำ แม้มีกำรประกำศเชิญชวนไปแล้วหรือตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทำงเทคนิคแล้ว ให้ด ำเนินกำร

ต่อไปตำมระเบียบน้ีเทำ่ที่จะท ำได้โดยไม่ขัดต่อข้อก ำหนดเดิมที่ประกำศไว้แล้ว 

  

ข้อ ๑๓  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมระเบียบน้ี 

  

  

ประกำศ ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

พันต ำรวจโท ทกัษิณ  ชินวัตร 

นำยกรัฐมนตรี 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ชัชสรัญ/ผู้จัดท ำ 

๗ กุมภำพันธ ์๒๕๔๙ 
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