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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วย

การพัสดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2549
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การใช้บังคับ

ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ          (ยกเว้นองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ)                         ที่มีวงเงินในการจัดหาพัสดุ
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท

ส าหรับการจัดหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ใน
อ านาจของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาด าเนินการ
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การใช้บังคับ
ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ  (ยกเว้น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 
 ที่มีวงเงินในการจัดหาพัสดุตั้งแต่ 2 ล้านบาท

ส าหรับการจัดหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
 ด าเนินการ

3
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ส่วนราชการ
ระเบียบส านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 พ.ศ. 2535 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

องค์การมหาชน
ข้อบังคับของ 
องค์การมหาชน

เว้นแต ่กวพ.อ. ก าหนดหรือวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น

รัฐวิสาหกิจ
 ระเบียบข้อบังคับ
 ของรฐัวิสาหกิจ

ความสัมพันธ์กับระเบียบอื่น (ข้อ 5)

วิธีปฏิบัติใดที่มิได้ก าหนดในระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่ไปกับ
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การจ้างที่
ปรึกษา

การจ้าง
ออกแบบ
และควบคุม
งาน

การซื้อจ้าง
โดยวิธพีิเศษ

การซื้อจ้าง
โดยวิธีกรณี
พิเศษ

ยกเว้น ไม่ใช้บังคับกบัการจัดหาพสัดุในเรื่องต่อไปนี้

ระเบียบ 
Auction ปี๔๙

5



66

คณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนกิส์

 (กวพ.อ.)

(ตามระเบยีบฯ ข้อ 6)

องค์ประกอบ
อ านาจหนา้ที่

คณะกรรมการก าหนด
ร่างขอบเขตของงาน 

(TOR) และรา่งเอกสาร
ประกวดราคา

(หัวหน้าหน่วยงาน
แต่งตั้งได้เอง
ตามขอ้ 8 (1) )

รายละเอยีด

คณะกรรมการ
ประกวดราคา
ตามโครงการ

(มติ ครม.ลว. 6 ต.ค. 

2552 ให้เป็นอ านาจของ
หน.หน่วยงานแต่งตั้งได)้

รายละเอียด

คณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบฯ นี้
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1. ตีความและวินจิฉัยปัญหาเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามระเบียบ

2. พิจารณาอนุมัตยิกเว้น หรือผอ่นผันการไมป่ฏิบัติตามระเบียบ

3. พิจารณาอุทธรณ์/ค าร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏบิัตติามระเบียบและความไม่เป็นธรรมอื่นๆ

4. พิจารณาอนุมัตกิารด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

5. ก าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

6. เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี

หน้าที่ของ  กวพ.อ.

7.แต่งตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อด าเนินการต่างๆตามระเบียบนี ้หรือตามที ่กวพ.อ.มอบหมายแล้ว
เสนอ กวพ.อ.พิจารณาเว้นแต ่กวพ.อ.จะมีมติมอบหมายให้ด าเนินการแทน กวพ.อ.ไปได้
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ในกรณีท่ีหน่วยงานจัดหาพัสดุไม่ได้ด าเนินการ

ตามขั้นตอนของระเบียบส านักนายกว่าด้วยการ

พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ ป ี2549 
ต้องขออนุมัติผอ่นผันการไมป่ฏิบัติตามระเบียบ

ไปยัง กวพ.อ. โดยชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็น

ก่อน ไม่ใช่ด าเนนิการผิดระเบียบไปแล้วมาขอ

อนุมัติผ่อนผันในภายหลัง กรณนีี้จะท าไม่ได้

เพราะ กวพ.อ. ไม่มีอ านาจยกเว้นหรือผ่อนผัน

โทษทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดระเบียบ

ก ากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT

2

หน่วยงานที่มีฐานะเป็น

หน่วยงานย่อยต่ ากว่าระดับ

กรม  หากจะท าการหารือ

หรือขอยกเว้นวิธีปฏิบัติต่อ 

กวพ.อ. ให้ด าเนินการผ่าน

หน่วยงานต้นสังกัดก่อน

1

8

หลักเกณฑ์ในการขออนุมัติ ผ่อนผัน ต่อ คณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)
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ร่าง TOR และเอกสาร
ประกวดราคา

ท าประกาศเชิญชวน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกวดราคา และ
คัดเลือกผู้ให้บริการ

ตลาดกลาง

การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

  รับซอง
ข้อเสนอด้าน
เทคนิค

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินการ e-Auction

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
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กรณีมีอุทธรณ ์ให้อุทธรณ์ต่อ
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ตามแบบ

อุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น  บก. 
004-2 หน่วยงานตอบกลับตามแบบ 

บก. 004-3

การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

  ผู้มีสิทธิเสนอราคา เข้า
เสนอราคา ณ วัน เวลา 
สถานที่ที่ก าหนด

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินการ e-Auction

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6
กรณีไม่มีอุทธรณ์ ให้แจ้งรายชื่อ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามแบบ
แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น 

บก. 004-1
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ผู้เสนอราคาที่
ไม่ผา่น

การคัดเลือก
คุณสมบัติ
เบื้องต้น

มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ 
ข้อ 9 (3) ภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง (กรอก
แบบ บก 004 – 2 ผนวก 11)

ให้หน่วยงานที่จัดหาหยุดด าเนินงาน ในระหว่าง
การพิจารณาอุทธรณ์

หากยื่นเกินก าหนด 3 วัน (ไม่พิจารณาอุทธรณ์)

สิทธิอุทธรณ์ของผู้เสนอราคา
กรณีไม่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น
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คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล
การเสนอราคา

• มีการอุทธรณ์ผลการเสนอราคา
• ไม่มีการอุทธรณ์ผลการเสนอราคา

  ผู้มีสิทธิเสนอราคา เข้า
เสนอราคา ณ วัน เวลา 
สถานที่ที่ก าหนด

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินการ e-Auction

ขั้นตอนที่ 13-14

ขั้นตอนที่ 11ขั้นตอนที่ 6

ด าเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ พ.ศ. 2535 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม
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การอุทธรณ์ผลการตัดสินผู้ชนะราคา - ตามระเบียบข้อ 10 (5)

ให้ผู้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา/อุทธรณ์ต่อ กวพ.อ. ภายใน  3 วัน

 กวพ.อ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

ระหว่างอุทธรณ์  ให้ กวพ.อ. แจ้งระงับการด าเนินการไว้ก่อน 

มติ กวพ.อ. เป็นที่สุดของฝ่ายบริหาร

สั่งให้เริ่มกระบวนการเสนอราคา
ใหม ่ในขั้นตอนใดก็ได้

อุทธรณ์ฟังขึ้น 

ให้แจ้งหน่วยงานด าเนินการตาม
ระเบยีบฯ ต่อไป

อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น 
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สาระส าคัญของ
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค 0408.3/ว 59 

ลงวันที่ 17 ก.พ. 2549
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แนวทางการจัดท าร่าง TOR - ตามระเบียบข้อ 8(1)

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ร่าง TOR

จัดท า
ร่าง TOR

เมื่อท าร่างเสร็จแล้ว
ให้ขออนุมัตจิาก
หัวหน้าหน่วยงาน

ทุกครั้ง

น าสาระส าคัญทีส่ามารถ
เผยแพร่ไดป้ระกาศทางเวบ็ไซต์

ของหน่วยงานและของ
กรมบัญชีกลาง
(เผยแพร่ครั้งที่ 1)

ไม่ว่าจะแก้ไขหรือ
ไม่แก้ไขก็ต้องน า
ลงเวบ็ไซตเ์ผยแพร่

อีกครั้ง
(เผยแพร่ครั้งที่ 2)

ปัจจุบันมีการ
ผ่อนผันตาม 

ว. 182
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ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด

ราคา

จะแต่งตั้ง คกก. จ านวนกี่คนก็ได้ 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
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หัวข้อการร่าง TOR อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้

1) ความเป็นมา
2) วัตถุประสงค์
3) คุณสมบัติผู้เสนอราคา
4)  แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
5) ระยะเวลาด าเนินการ
6) ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
7) วงเงินในการจัดหา

จัดท าร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา
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กรณีเป็นงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ และต้องการผู้
รับจ้างที่มีความรู้ความช านาญและความสามารถพิเศษ
กว่าการก่อสร้างทั่วไป และมีความจ าเป็นต้องก าหนด

คุณสมบัติของผู้รบัจ้างเป็นพิเศษ 

ให้ด าเนินการโดยก าหนดให้มี
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น 

(Pre-Qualification : PQ)

ในงานก่อสร้าง
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การก าหนดคุณสมบัติของผู้รบัจ้าง

ยกตัวอย่าง   กรณีโครงการก่อสร้างซึ่งมีวงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาท ตาม
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานราชการจะก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเสนอ
ราคาครั้งนั้นได้ ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง

2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

19
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3. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม

4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ต้องเป็นผูผ้่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม

6. ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า…..ล้านบาท (ควรก าหนดไม่เกินร้อยละ 50) 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

20
คุณสมบัติพิเศษซึ่งต้องเลือกใช้ตามความจ าเป็นของงานก่อสร้างแต่ละครั้ง
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การคัดเลือกตลาดกลาง 
และการก าหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา

กรมบัญชีกลางจะส่ง
แบบตอบรับไปให้
ตามแบบ บก. 002-2

คัดเลือกตลาดกลางจากทะเบียน
รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลาง 
และก าหนดวนั เวลา สถานที่ 
เสนออธบิดีกรมบัญชีกลาง 

เพื่อขออนุมัติ
ตามแบบ บก.002-1

ปัจจุบันมีการผ่อน
ผันตาม ว. 182

หากหน่วยงานมคีวามจ าเปน็ต้องเปลี่ยนแปลง
 ก็ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงไปยังกรมบัญชีกลาง

 ตามแบบ บก.003-1 

กรมบัญชีกลางจะส่งแบบตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงไปให้ 
 ตามแบบ บก.003-2 
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ก ากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT

22

ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
1) บมจ. กสท. โทรคมนาคม

2) บจก. บีส ไดเมนชัน่

3) บจก. พนัธวณิช 

4) บจก. ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม 

5) บจก. ป๊อป เนทเวอรค์ 

6) บจก. ซอฟแวร์ลิงค์ 

7) บจก.ฟรีอินเตอร์เน็ท

8) บจก.ดาต้าแมท

9) บจก.นิวตรอนการประมูล

9) บจก. อนิเทลลเิจนท์ โซลูชัน่    
แอนดเ์ซอร์วิส

10) บจก. สเปซไวร์

12) บจก. สวนกหุลาบเซอรารี่ซิล
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ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา
  คิดจากผู้ชนะราคา  

  คิดจากวงเงินที่ท าสัญญา /ให้แจ้งหนี้
     ได้เมื่อประกาศผลผู้ชนะราคา
  ให้ผู้ชนะราคา ช าระก่อนท าสัญญา

  คิดเฉพาะเดินทางจริง
  ห้ามคิดกรณีมีสาขาในจังหวัดที่ให้บริการ
  ห้ามคิดนอกเหนือที่ก าหนด หรือ ลด แจก แถม      

ของสมนาคุณใหแ้ก่ผู้เสนอราคา/หรือหน่วยงาน
ที่จัดหาพัสดุ

 ไม่เกิน 2 ล้าน        =    6,000  บาท
 เกิน 2 ล้าน - 10 ล้าน    =       0.4 % 

                                         (ไม่เกิน 10,000 บาท)

 เกิน10 ล้าน -25 ล้าน    =      0.15% 

                                         (ไม่เกิน 20,000 บาท)

 สูงกว่า 25 ล้าน       =      0.10%

                                         (ไม่เกิน 30,000บาท)

  

  ระยะทางไม่เกิน 150 กม.  =  ไม่จ่าย
151 –250 กม.                  =    2,500  บาท
251 –500 กม.                  =    5,000  บาท

  เกิน 500 กม.              =  10,000  บาท

* กรณไีม่มกีารท าสัญญา/ยกเลิกประกวดราคา
ไม่คดิค่าใช้จ่าย หากเก็บไปแล้วให้คืนภายใน 

๗วันนับจากรับแจ้งจากผู้ชนะราคา

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายของผู้ใหบ้ริการตลาดกลาง
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ดที่ กค (กวพอ) 0408.3/ว 108 ลว. 27 มี.ค. 50
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การปฏิบัติของผู้ให้บริการตลาดกลาง

จะต้องเตรียมระบบให้พร้อมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 นาที

มอบ Username และ
Password ของผู้มีสิทธิเสนอราคา
ให้กับประธานฯ ก่อนการลงทะเบียนเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 5 นาที เพื่อมอบให้กับผู้มี
สิทธิเสนอราคาในขั้นตอนการลงทะเบียน

ต่อไป
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จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน IT มี
ความเข้าใจขั้นตอนการท างานของโปรแกรมการเสนอ
ราคา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของระบบ
การเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ในระหว่าง

การเสนอราคาได้อย่างดี ประจ า 
ณ สถานที่เดียวกับคณะกรรมการประกวดราคา

เมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลง ให้พิมพ์ข้อมูล
สรุปผลการเสนอราคาต่ าสุด และรายละเอียด
ของการเสนอราคาให้กับคณะกรรมการ
ประกวดราคาทันที เพื่อใช้ในการประกอบ
พิจารณา
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การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา

กรมบัญชีกลางจะส่ง
แบบตอบรับการแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ ไปให้
ตามแบบ บก. 001-2

หน่วยงานทีจ่ัดหา
ต้องแจ้งรายช่ือ

คณะกรรมการประกวดราคา
พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 

และรบัรองส าเนาถูกต้อง 
เพื่อขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง 

ตามแบบ บก.001-1

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็น
กรรมการประกวดราคาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ

การด าเนินการตามน้ี สามารถท าควบคู่
ไปกับการจัดท าร่าง TOR

ปัจจุบันมีการผ่อน
ผันตาม ว. 182
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คณะกรรมการประกวดราคา
จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องตน้ ดังนี้

ประธานกรรมการ

เป็น

บุคลากรจาก
หน่วยงาน

ที่จัดหาพัสดุ

     คณะกรรมการประกวดราคา
ที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 

ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ
ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า

• เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย

• ไม่เป็นผูม้ีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ใดๆ กับผู้ที่ประสงค์
จะเสนอราคาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด

• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

• ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงาน



2828

   ต้องท า ณ สถานที่ที่ก าหนด 

 ต้องจดัเตรียมเอกสารให้มากพอส าหรับ

ความต้องการของผู้ขอหรือขอซือ้ รายละ 1 ชุด 

โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ในการให้หรือจ าหน่าย

การเผยแพร่เอกสารประกาศเชญิชวน
กรณีการแจกจ่าย หรือจ าหน่ายเอกสารประกวดราคา 
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การแจกจ่ายเอกสารหรือจ าหน่าย

เอกสารประกวดราคา 
  

     ให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ประกาศเชิญชวน ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า
    3 วัน   นับแต่วันที่ที่ได้ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและ 
    กรมบัญชีกลาง 

การเผยแพร่เอกสารประกาศเชญิชวน
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ก าหนดระยะเวลาการรับซองข้อเสนอทางเทคนิค

วันประกาศ
จันทร์ท่ี 28

หลังวันให้ / ขายเอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 วัน  

ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของการแจก / 

ขายเอกสาร

ช่วงเวลา
ค านวณราคา
จัดท าเอกสาร

ช่วงเวลาประกาศ
เชิญชวน /แจก / 

ขายเอกสาร
ไม่น้อยกว่า 3 วนั

วันยื่นซองข้อเสนอ
ทางเทคนิค (เลือกวันใดวันหนึ่ง)

แจก / ขายเอกสาร
วันที่29 – 30 - 31

วันที่ 1 – 2 – 3

วันที ่4 ------------------------------30

วันสุดท้ายของ
การจ าหน่ายจ่ายแจก
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วิธีคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นผู้มีสิทธิเสนอราคา

คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบตามระเบียบพัสดุที่หน่วยงานถือปฏิบัติ

เอกสารมีครบ
ตามเงื่อนไข
หรือไม?่

คุณสมบัติของ
ผู้เสนอราคา
ถูกต้อง

ตามเงื่อนไข
หรือไม?่

เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันตามระเบียบฯ

หรือไม?่

ข้อเสนอด้านเทคนิค
ถูกต้อง
หรือไม?่

หน้าที่ของคณะกรรมการประกวดราคาฯ
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หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธกีาร
ทางอิเล็กทรอนกิส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๕๑ 
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเลิกตัว ว.๓๐๘ เดิม)

การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง
ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจา้ง ข้อ ๔.๒ ที่ระบุเงื่อนไขว่า “ผู้เสนอราคาจะต้อง
กรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน” นั้น หมายความว่า หน่วยงาน
ผู้จัดหาพัสดุต้องก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และผู้เสนอราคาจะต้องน าบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานมายื่น โดยต้อง
กรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกล่าว ให้เรียบร้อย แตผู่เ้สนอราคายังไม่ตอ้งกรอก
รายละเอียดของราคา เนื่องจากในวันย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคยังมิได้มกีารเสนอ
ราคา และเมื่อผลการประกวดราคาได้ผู้เสนอราคารายต่ าสดุแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประกวดราคาแจ้งให้ผู้เสนอราคารายต่ าสดุดังกล่าวมากรอกจ านวนเงินให้ตรงกับราคา
ที่เสนอไว้ ก่อนเสนอผู้มีอ านาจส่ังซือ้สั่งจ้างต่อไป 
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วิธีตรวจสอบระยะเวลาการค้ าประกันในหนังสือค้ าประกันซอง

หนังสือค้ าประกันซอง 
     ต้องมีระยะเวลาค้ าประกัน เริ่มตั้งแต่วันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ครอบคลุมวันยืนยันราคา
สุดท้ายไปจนถึงสิ้นสุดวันยืนราคา 

หน้าที่ของคณะกรรมการประกวดราคาฯ

วันยื่นซอง      วันเสนอราคา(ยืนยันราคาสุดท้าย)      สิ้นสุดวันยืนราคา
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แก้ไขเป็น
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อม
กับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 
จ านวน ... บาท โดยหลักประกันซองจะต้อง
มีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึง
วันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ...

(หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 124 
ลงวันที่ 9 เม.ย. 2550)

34

ตัวอย่างเดิม
ผู้เสนอราคาต้องวาง
หลักประกันซองพร้อมกับ
การยื่นซองเอกสารทางด้าน
เทคนิค จ านวน ... บาท 
โดยใช้หลักประกันซอง
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ...

ให้แก้ไขข้อความในตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ข้อ 5 วรรคแรก 
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การคืนหลักประกันซอง
หน่วยงานจะต้องคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคา
หรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณา
ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 

   เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคา
ต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้
เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

   การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดย
ไม่มีดอกเบี้ย
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หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดดุ้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๕๑ 
ลงวันที่ ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การซักซ้อมความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคา

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การคืนหลักประกันซอง
ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซือ้และจ้าง ข้อ ๕ วรรคท้าย ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนหลักประกันซอง
ไว้ว่า “หลักประกนัซองตามข้อนี ้กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผูค้้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้
พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนใหต้่อเม่ือได้
ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว” กรณีนี้ หมายความว่า การจะคืน
หลักประกันซองได้นั้น จะต้องปรากฏว่าผู้มีอ านาจอนุมัติได้อนุมัติหรอืให้ความเห็นชอบในการพิจารณา รับ
ราคาของผูเ้สนอราคารายต่ าสดุแล้ว จึงจะสามารถคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคารายอื่นๆ ได้ เว้นแต่ ผู้
เสนอราคารายที่คดัเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหน่วยงานผู้จัดหาจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง 
หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพันแล้วเท่านั้น
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ผู้เสนอราคา ตลาดกลาง หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุ
* ประธานกรรมการประกวดราคา

ต้องลงชื่อ/และยื่นใน
วันยื่นซองเทคนิค

ลงชื่อในวันเสนอราคา
แต่ก่อนเวลาเสนอราคา

ลงชื่อในวันเสนอราคา
 แต่ก่อนเวลาเสนอราคา

หลักการ   ในวันเสนอราคา ก่อนเวลาเสนอราคา  คณะกรรมการประกวดราคา
จะน าสัญญา 3 ฝ่าย ที่รับไว้ในวันยื่นซองเทคนิคให้ผู้ให้บริการตลาดกลาง และ
ประธานกรรมการ ลงชือ่ เมือ่ลงชือ่ครบ 3 ฝ่ายแล้ว แจกจ่ายให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

(แบบตัวอย่าง – Down Load ได้จาก www.gprocurement.go.th  )

วิธีตรวจสอบการลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไข
การซื้อหรือการจ้าง (สัญญา 3 ฝ่าย)

http://www.gprocurement.go.th/
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ข้อแตกต่างระเบียบพัสดุฯ ปี 35 และ 49

ระเบียบพัสดุฯ ปี 35 ระเบียบพัสดุฯ ปี 49 
(Auction)

แจ้งทุกราย

โดยเปิดเผย

แจ้งเฉพาะบุคคล

(เพื่อป้องกันการฮั้ว)

การแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
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การแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา 
เพื่อด าเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

วัน และเวลาที่ก าหนด
นัดหมาย ต้องเป็นวัน 
และเวลาราชการ

บก. 005

บก. 006

การแจ้งนัดหมายตามแบบ บก. 005 ต้องแนบแบบ บก. 006 แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มี
สิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา เพื่อให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
มายื่นในวันเสนอราคา
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การปฏิบัติของคณะกรรมการประกวดราคา
ส่งมอบข้อมูลเบื้องต้นตามแบบ บก.021 ให้ตลาดกลาง เพื่อเตรียมระบบ 
และออก Username และ Password ก่อนวันที่ก าหนดให้เสนอราคา 2 วันท า
การ เช่น ก าหนดเสนอราคาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ก็ต้องส่งแบบ บก.021 ให้ตลาด
กลางในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งต้องมาอยู่ในสถานที่จัดไว้ ณ 
สถานที่ที่เสนอราคา
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เมื่อถึงก าหนดนัดหมาย 
ผู้มีสิทธิเสนอราคายื่นแบบ บก. 006 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้แทนผู้มีสิทธเิสนอราคา 

(ไม่เกิน 3 ราย) 
และหนังสือมอบอ านาจ ให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่

จัดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนต่อกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมกับมอบ Username และ Password ให้กับผู้มี
สิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียน และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน าไปยัง

สถานที่ที่ก าหนด
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หากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดไม่ส่งผูแ้ทนมาตามวนั เวลา และสถานที่
ที่ก าหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสิทธเิสนอราคา ตาม

แบบ บก. 007 ปิดไว้ ณ สถานที่ที่เสนอราคา 
และเมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลงก็ให้ปลดประกาศนัน้ 

และให้ส่งส าเนาประกาศให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นทราบต่อไป
หากมีเหตุที่ท าให้เกิดความไม่เรียบร้อย หรือไม่เป็นธรรม ก็
เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการประกวดราคาที่จะพิจารณา
ยกเลิก หรือเลื่อนการเสนอราคาออกไป แล้วรายงานหัวหน้า
หน่วยงาน



43

ระหว่างเสนอราคา หากมีเหตุขัดข้อง
  ให้คณะกรรมการประกวดราคา สั่งพักการเสนอราคา 

และหักเวลาที่สั่งพักออก 

 เมื่อแก้ไขแล้วให้ด าเนินการต่อไป ให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน

 ถ้าไม่เสร็จให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา สั่งยกเลิก

      และนัดวัน เวลา / สถานที่  เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่
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การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกวด
ราคา ให้ไปประจ า ณ สถานที่เดียวกับผู้มีสิทธิเสนอราคา

น าผู้มีสิทธิเสนอราคาไปยังสถานที่ที่ก าหนด

 ในระหว่างการทดสอบระบบของผู้มีสิทธิเสนอราคา หากมีปัญหาของ
การทดสอบระบบ ก็ให้ไปรายงานต่อคณะกรรมการประกวดราคา

ดูแลให้การเสนอราคาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย หากเห็นพฤติการณ์ที่ท าให้การเสนอ
ราคาไม่เรียบร้อย หรือไม่เป็นธรรม ให้รายงาน
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาโดยด่วน
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 งานจ้างก่อสร้าง หรือ งานซื้อพัสดุ
หรืองานจ้างทั่วไป 

 หากจ าเป็นต้องใช้เวลารวบรวมรายละเอียดให้รวบรวม และ
เสนออีกครั้งภายใน 5 วันท าการ นับจากรายงานครั้งแรก
(หนังสือเวียน กวพ.อ. ที่ กค 0408.3/ว 113
 ลว. 23 มี.ค. 49 และที่ กค 0408.4/ว 138 
ลว. 19 เม.ย. 50)
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อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๘.๓/ว ๑๑๓ ลงวันที ่๒๓ ม.ค. ๔๙

  กรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้
  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือ
สูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านัน้ไมเ่กินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกวา่วงเงินทีจ่ะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
หากด าเนินการดังกล่าวแล้วไม่ไดผ้ล ให้คณะกรรมการประกวดราคาเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจว่าสมควรขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี ้
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรมด้วย

        การต่อรองราคา
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การซักซ้อมความเข้าใจตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ท่ี กค (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๐

๑ แนวทางการปฏิบัติกรณีการลงทะเบียนในวันเสนอราคา

เมื่อถงึก าหนดเวลาลงทะเบียน  จะลงทะเบียนได้เฉพาะภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น (วัน เวลา ราชการ)

คณะกรรมการประกวดราคาห้ามเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์
เสนอราคาลงทะเบียนก่อนเวลาที่ก าหนด

เพราะระยะเวลาในการลงทะเบียนที่ได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาทราบนั้น ถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีสิทธิเสนอราคา
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๒ การปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการประกวดราคา

เนื่องจากวันเสนอราคา ของระเบียบฯ ๔๙ เทียบได้กับ
วันเปิดซองราคาตามระเบียบฯ ๓๕ 

ดังนั้น หากในวันเสนอราคา ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หน่วยงานที่จัดหา
จะต้องเสนอผู้มีอ านาจ

แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
เพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการข้ึนมา

ท าหน้าที่แทน
ประธานกรรมการคนเดิม
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แต่หากเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 

หากประธานฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
กรรมการประกวดราคาที่มาปฏิบัติหน้าที่

ก็ชอบที่จะคัดเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง
ขึ้นท าหน้าที่ประธานได้ 

และกรรมการผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ท าหน้าที่แทน 
จะต้องรายงานผลการด าเนินงานทั้งหมดให้ประธานคนเดิมทราบ 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่จัดหา
แจ้งให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาทราบด้วย
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๓ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการยึดหลักประกันซอง

ค าสั่งในการยึดหลักประกันซอง เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคล จึงถือเป็นค าสั่งทางปกครองตามนัยพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ กวพ.อ. ได้วาง
หลักการไว้ว่า การพิจารณาคืนหลักประกันซอง เป็นอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ

ดังนั้น ผู้ถูกยึดหลักประกันซองจะต้องท าการอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
หน่วยงานผู้ออกค าสั่ง ซึ่งหน่วยงานผู้ออกค าสั่งย่อมต้องเป็นผู้ใช้ดุลย
พินิจพิจารณาว่า กรณีเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามนยัประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๘ หรือไม่ หากใช่ก็สามารถคืนหลักประกันซองได้
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๔ การนับระยะเวลาการอทุธรณ์

เนื่องจากระเบียบฯ ๔๙ มิได้ก าหนดเก่ียวกับวิธีการนับ
ระยะเวลาไว้เป็นพิเศษ ดังนั้น จึงให้นับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ลักษณะ ๕ เรื่อง
ระยะเวลาอันเป็นบทบัญญัติทั่วไป ตามมาตรา ๑๙๓/๓ 
วรรคสอง  

โดยให้เริ่มนับระยะเวลาในวันถัดไป และหากวันครบ
ก าหนดตรงกับวันหยุดราชการ ก็ให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้
ในวันเปิดท าการราชการในวันแรก ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๘
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 
แจ้งตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ที่ นร 0506/ว 182 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552

• เป็นมติที่ใช้ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ

สิ่งที่ด าเนินการแก้ไขแล้ว
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มาตรการในการผ่อนผัน ตาม ว 182

1. การจัดหาพัสดุ 
• ส าหรับส่วนราชการ ในวงเงิน 2-5 ล้านบาท 
• ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 

        กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นหรือมีปัญหาอุปสรรค ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธี Auction ได้  ให้หัวหน้าหนว่ยงานใช้      
ดุลพินิจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพสัดุฯ ปี 35 หรือระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของรัฐวิสาหกิจนัน้ๆ หรือระเบียบอื่นของ
หน่วยงานนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น หรือปัญหาและ
อุปสรรคดังกล่าว ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย 
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มาตรการในการผ่อนผัน ตาม ว 182

2. การแตง่ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
และร่างเอกสารประกวดราคา 

• การจัดหาพัสดุในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท 
• ส าหรับงานก่อสร้างในโครงการที่มีแบบและข้อก าหนดในการ
ก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานไว้แล้ว  

        ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาหรือไม่ก็ได้ 
       แต่ต้องน าร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว
เผยแพร่ทาง Website ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลางเพื่อให้
สาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณ์
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มาตรการในการผ่อนผัน ตาม ว 182

3. การแตง่ตั้งคณะกรรมการประกวดราคา  การ
คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และการก าหนดวัน 
เวลา สถานที่เสนอราคา  

ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ รวมท้ังคัดเลือกผู้ให้บริการ
ตลาดกลาง และก าหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา 
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ระเบียบฯ (เดิม)
1.  ประธานกรรมการ:
     บุคลากรในหนว่ยงาน
2.  กรรมการ (3 – 5 คน):
    (มีบุคคลภายนอกอย่างน้อย 
     1 คน)
3.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ:
     กรรมการและเลขานกุาร                 
4.  เจ้าหน้าที่พัสดุ:
     ผู้ช่วยเลขานุการ 

           (ว 182) ผ่อนผัน ดังนี้
ไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท
1.  ให้มีคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า
      3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
2.  จะมีบุคคลภายนอก หรือไม่ก็ได้ 
3.  ให้มีบุคลากรของหน่วยงานเป็น 
      กรรมการ และเลขานุการ
วงเงินเกิน 10 ล้าน ขึ้นไป 
(คณะกรรมการองค์ประกอบเหมือนเดิม)
ให้เจ้าหน้าที่พสัดุหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในหน่วยงานนัน้ เป็นกรรมการ และเลขานุการ
จะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหรือไม่/ก็ได้  

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาฯ
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มาตรการในการผ่อนผัน ตาม ว 182
5. การด าเนินการคัดเลือกเบื้องตน้เพื่อหาผู้มีสิทธิ
เสนอราคา 
          กรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว หรือเมื่อถึงเวลา
เริ่มการเสนอราคามีผู้เข้ามาเสนอราคาเพียงรายเดียว โดยปกติ
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ยกเลิก แต่ถ้าคณะกรรมการฯ 
เห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก
การประกวดราคา 

ให้คณะกรรมการฯ ต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณา  
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6. กรณีการจัดหาพัสดุในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 
ถ้าได้มีการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว แต่:-
1. ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา
2. มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว
3. มีผู้มีสิทธิเสนอราคาหลายราย แต่มาเสนอราคาเพียงราย
เดียว และคณะกรรมการประกวดราคา ต่อรองราคารายนั้น
แล้วไม่ได้ผล ให้จัดหาโดยวิธีอื่นได้โดยไม่ต้องขอ      
ผ่อนผัน กวพ.อ. อีก 

มาตรการในการผ่อนผัน ตาม ว 182
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7. แนวทางการน าสาระส าคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ของร่าง 
TOR และร่างเอกสารประกวดราคาลงประกาศฯ
 ในกรณีทีไ่ม่มีข้อเสนอแนะ หรือค าวิจารณใ์ด ๆ หนว่ยงานไม่ต้องน าร่าง TOR 
และร่างเอกสารประกวดราคา ลงประกาศทางเว็บไซต์ฯ อีก
 ในกรณีทีม่ีข้อเสนอแนะความเห็นหรือค าวิจารณ์ ก็ให้คณะกรรมการร่าง TOR 
และร่างเอกสารประกวดราคา พิจารณาว่า สมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วน าเสนอหัวหน้า
หน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   จะต้องน าประกาศทางเว็บไซต์  (ของ
หน่วยงานและกรมบัญชีกลาง)  อีกครั้งหนึง่ ไม่น้อยกวา่ 3 วัน

มาตรการในการผ่อนผัน ตาม ว 182
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ตัวอย่างการด าเนินการเก่ียวกับการน าร่าง TOR เผยแพร่
ใน Website

กรณีที่ไม่มีการเสนอแนะวิจารณ์

น าร่าง TOR ลง 
Website 

ครั้งที ่1

คกก.ฯ จดัท าร่าง 
TOR เสร็จแล้ว น า
ร่างขออนุมัติ
หัวหน้าส่วน
ราชการ

น าร่าง TOR ขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ
จัดท าเป็นประกาศส าหรับ

เผยแพร่ต่อไป

หยุดการน าร่างลง
ประชาพิจารณ์ใน 

Website

กรณีไม่มี
วิจารณ์
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กรณีที่มีการเสนอแนะวิจารณ ์(กรณีที่ 1 คกก.ไม่ปรับ TOR)

น าร่าง TOR ลง 
Website 

ครั้งที ่1

คกก.ฯ จดัท าร่าง 
TOR เสร็จแล้ว น า
ร่างขออนุมัติ
หัวหน้าส่วน
ราชการ

ให้น าร่าง TOR นั้น ขออนุมัติหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อจัดท าเป็นประกาศ

ส าหรับเผยแพร่ต่อไป

เมื่อเผยแพร่ครบ 3 วัน

มีผู้วิจารณ์

และคณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจว่า 

ไม่ปรับปรุงแกไ้ขร่างTOR

น าร่าง TOR เดิมที่ไม่ได้
ปรับแก้นั้น ขออนุมัติหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ใน 

Website เป็นครั้งที ่2
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กรณีที่มีการเสนอแนะวิจารณ ์(กรณีที ่2 คกก. ปรับแก้ TOR)

น าร่าง TOR ลง 
Website 

ครั้งที ่1

คกก.ฯ จดัท าร่าง 
TOR เสร็จแล้ว น า
ร่างขออนุมัติ
หัวหน้าส่วน
ราชการ

น าร่าง TOR ขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ
จัดท าเป็นประกาศส าหรับ

เผยแพร่ต่อไป

หยุดการน าร่างลงประชา
พิจารณ์ใน Website

มีผู้วิจารณ์

และคณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจว่า 

ใหป้รับปรุงแก้ไขร่างTOR

มีผู้วิจารณ์

คณะกรรมการฯ ใช้
 ้ดุลยพินิจว่า 

ไม่ปรับปรุง และควรมีหนังสือ
ตอบไปว่า

เพราะเหตุใดจึงไม่ปรับปรุง

น าร่าง TOR ที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ขออนุมัติหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อน าร่าง TOR ที่

ปรับปรุงแล้วลงเผยแพร่ใน 

Website เป็นครั้งที ่2
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  8. ตามระเบียบฯ ข้อ 9(4) กรณีที่ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียง
รายเดียว ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุยกเลิกการด าเนินการทั้งหมด 
แล้วเริ่มด าเนินการใหม่  

ในการด าเนินการจัดหาใหม่ดังกล่าว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ก็ให้คณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว ด าเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ใหม่ 

  แต่ทั้งนี้ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรการในการผ่อนผัน ตาม ว 182
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  9. กรณีการด าเนินการจัดหาพัสดุเพิ่มเติมหรือจัดหาใหม่ โดย
ขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาเหมือนเดิม และเป็น
การจัดหาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่เคยจัดหาในรอบปี
ที่ผ่านมา  (นับจากวันที่น าสาระส าคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาประกาศในเว็บไซต์
ครั้งสุดท้าย)  

  ให้หน่วยงานด าเนินงานต่อไปโดยไม่ตอ้งด าเนินการน าร่าง TOR 
ลง Website ให้สาธารณชนวิจารณ์อีก 

มาตรการในการผ่อนผัน ตาม ว 182



65

ข้อยกเว้น
ไม่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แจ้งตามหนังสือด่วนที่สุด 

ที่ กค 0421.3/ว 247 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
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พิจารณาจากจ านวนผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง 

1
พิจารณาว่าพัสดุที่จัดหา  มีการแข่งขัน
น้อยรายหรือไม่ ?

กรณีที่มีการแข่งขันน้อยราย (2 ราย) 

หรือไม่มีการแข่งขัน (1 ราย) 

ไม่ต้อง Auction
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แต่กรณีที่มกีารแข่งขัน 

(3 รายขึ้นไป)

ต้องท า Auction

1 2 3
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 เกณฑ์การพิจารณาว่างานที่จัดหามีความซับซ้อนหรือ
ต้องใช้เทคนิคเฉพาะหรือไม่ 

2
พิจารณาว่าสินค้า/บริการ/งานโครงการที่จะจัดหา
มีความซับซ้อนหรือต้องใช้เทคนิคเฉพาะหรือไม่?

งานซื้อหรืองานจ้างดังกล่าวมีรายละเอียด
ของสินค้าบริการหรืองานที่มีความซับซ้อนไม่
สามารถก าหนดรายละเอียดไว้ใน TOR ได้ 
/มีเทคนิคเฉพาะของพัสดุหรืองานจ้างนั้นๆ 

เช่น  การจัดหาสินค้าเวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์บางประเภท สายส่งสินค้าแรงสูง  การซื้อ
หรือซ่อมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ทางการทหาร ฯลฯ    
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ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ต้องใช้บุคลากรในสาขาวิชาชีพ

การก่อสร้างชั้นสูง  
หรือต้องใช้ช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือ

มีความช านาญเป็นพิเศษ 

งานก่อสร้างที่มีรายละเอียด
ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ
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งานซื้อหรืองานจ้าง ที่ต้องค านึงถึง
เทคโนโลยีของสินค้า

และหรือข้อก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคา

ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน 
จ าเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอ

ให้ครบถ้วน
และเป็นไปตามความต้องการ

ก่อนพิจารณาด้านราคา
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     งานซื้อหรืองานจ้างที่มีรายละเอียด
ข้อเสนอทางเทคนิคแตกต่างกัน 

ต้องพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของแต่ละราย 
ผู้เสนอราคาสามารถเสนอข้อเสนอได้มากกว่า 1 ข้อเสนอ 

เพื่อให้หน่วยงานมีสิทธิคัดเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุด
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งานซื้อหรืองานจ้างที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง มีมาตรฐานการผลิต

หรืองานจ้างเฉพาะตนที่แตกต่างกัน 
จ าเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณา 

และมีการเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาทุกราย
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน
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ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ
ไม่ต้องท า Auction

ไม่ซับซ้อน และไม่มีเทคนิคเฉพาะ 
ต้องท า Auction
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3
พิจารณาว่าสินค้า/บริการ เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ประเภท IT ที่จัดหาในครั้งนั้น 
เป็นประเภททั่วไปหรือมีลักษณะเฉพาะ?

เป็น Hardware หรือ Software 
ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ไม่ต้องท า Auction

เป็น Hardware ทั่วไป หรือ Software 
ส าเร็จรูปที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ
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ผู้พัฒนาระบบดังกล่าวจ าเป็นต้องเข้าไปศึกษา
รูปแบบการท างานหรือความต้องการเฉพาะของ
หน่วยงานนั้นๆ  แล้วจึงจะจัดท า Hardware หรือ 
Software นั้นขึ้นได้

ส่วนใหญ่มักจะเป็น Software ที่ผู้พัฒนาต้องเข้า
ไปศึกษารูปแบบการท างานหรือความต้องการของ
หน่วยงานนั้น ๆ ก่อนแล้วจึงจะจัดท า Software 
ขึ้น 

เช่น ระบบ GFMIS  ระบบ e-GP ฯลฯ

        Hardware หรือ Software 
ที่มีลักษณะเฉพาะ 
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4
พิจารณาว่าพัสดุที่จัดหามีความผันผวน

ทางด้านราคาหรือไม่?
ราคาเปลี่ยนแปลง
ตามราคาตลาดโลก 

โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านราคา

สูงขึ้นหรือต่ าลงมากกว่า 10 %           

ไม่ต้องท า Auction
เช่น  สินค้าประเภทโลหะ  ขดลวงทองแดง  หรืออลูมินั่ม ฯลฯ 
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ราคาคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงน้อย

ต้องท า Auction
(ในระหว่าง 30 วัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านราคา
หรือเปลี่ยนน้อยกว่า 10 % โดยเฉลี่ย ให้ถือว่า

เป็นสินค้าและบริการที่ไม่มีความผันผวนด้านราคา)
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ก าหนดราคาเริ่มต้น
ในการจัดหาใหม่ 

ดังนี้

กรณีงานซื้อ/งานจา้ง ทั่วไป ให้ใช้วงเงินงบประมาณทีม่ีอยู่  
ราคามาตรฐาน  ราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน อย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นราคาเริ่มต้นในการจัดหา  โดยพิจารณาจากความเหมาะสม

ของประเภทสินคา้และบริการ  หรืองานโครงการ  

และเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ
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กรณีงานก่อสร้าง 
ให้ใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้น

ในการจัดหา
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1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบยีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่ก าหนด

2. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มกีารเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ก าหนด 
โดยการเสนอราคาสูงกวา่ หรอืเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล

4. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยนืยันราคาสุดท้ายในการเสนอ
ราคา

เงื่อนไขการยึดหลักประกันซอง
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ร้อยละ 5 ร้อยละ 2.5

เปลี่ยนแปลงอัตราการยึดหลักประกันซอง
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 247 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
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หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ท่ี กค 0408.3/ว 302 

ลงวันที่ 21  กรกฎาคม  2549 

ก าหนดให้ใส่ เงื่อนไขการยึดหลักประกันซอง ใน

เอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง และ

หนังสือสัญญา 3 ฝ่าย ให้ชัดเจน



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 ส าหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ยกเวน้

• การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคา 

• การน าสาระส าคัญของร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาประกาศ
ทางเว็บไซต์

• การอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น
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ขั้นตอนการจัดท าประกาศเชิญชวนยังคงให้มีการน าสาระส าคัญของเอกสารประกวดราคาและเอกสาร
เบื้องตน้อืน่ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง

ตามรบ.ฯ49 ใช้เวลา 85 วัน รบฯ.ไทยเข้มแข็ง 28 วัน
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                      จบการน าเสนอ
                     ด้วยความขอบคุณยิ่ง
                      ภัทรชดา  ศรีอ้วน
ส านักงานคลังจังหวัดเชียงราย

053-150176 - 7


