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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ตามที่มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  แกไขเพิ่มเติม
ความในขอ  ๑๘  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และฉบับที่แกไข
เพิ่มเติม  กําหนดใหมีวิธีจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด  นั้น 

โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๔๗  วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๔๘  และวันที่  
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๔๘  เห็นสมควรใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ  ระเบียบ  และแนวทาง
การปฏบิัติที่เกี่ยวกับการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหสามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชได
โดยกวางขวางแพรหลาย  โปรงใส  มีการแขงขันอยางเปนธรรม  ประหยัดงบประมาณของแผนดิน  
บังเกิดความคุมคา  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน  
เปนประโยชนแกทางราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๖)  และ  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส  
พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมดวยวิธีการซ้ือหรือการจาง   
แตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา  การจางออกแบบและควบคุมงาน  การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษและวิธี
กรณีพิเศษที่สามารถทําไดตามระเบียบอื่น  โดยกําหนดใหผูเสนอราคาไดเสนอราคาแขงขันกันเอง 
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ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลา  และ  ณ  สถานที่ที่กําหนดโดยไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา  
(Sealed  Bid  Auction)  

“ราคาสูงสุด”  หมายความวา  ราคากลาง  วงเงินงบประมาณที่มีอยู  หรือราคาสูงสุดที่ทางราชการ 
จะพึงรับไดตามหลักเกณฑที่  กวพ.อ.  กําหนด 

ขอ ๔ การใชบังคับ 
ใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  และหนวยงานอื่นของรัฐ 

ที่อยูในสังกัด  การบังคับบัญชา  หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  หรือกฎหมายจัดต้ังหนวยงานดังกลาว  ที่กิจกรรม  โครงการ  หรือการกอสรางมีมูลคา
ต้ังแตสองลานบาทขึ้นไป  ดําเนินการตามระเบียบนี้  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวย 
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได 

การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ดําเนินการ 

ขอ ๕ ความสัมพันธกับระเบียบอื่น 
นอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้น  ๆ  ควบคูไปดวย  
เวนแตคณะกรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะกําหนดหรือวินิจฉัยเปนประการอื่น 

ขอ ๖ คณะกรรมการ 
ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เรียกโดยยอวา  “กวพ.อ.”  

ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเปนรองประธานกรรมการ  อัยการสูงสุด  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ผูแทนกรม
สอบสวนคดีพิเศษ  ผูแทนสํานักงานกํากับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  
ผูแทนสมาคมธนาคารไทย  เปนกรรมการ  และอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ 

อธิบดีกรมบัญชีกลางอาจมอบหมายใหขาราชการในกรมบัญชีกลางเปนผูชวยเลขานุการได
ตามความจําเปน 
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บทบัญญัติขอใดเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมบัญชีกลาง  ใหมีการมอบอํานาจไดตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ขอ ๗ อํานาจหนาที่คณะกรรมการ 
กวพ.อ.  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๒) พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๓) พิจารณาอุทธรณและคํารองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามระเบียบนี้และความไมเปนธรรมอื่น  ๆ  
(๔) พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอื่น 
(๕) กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส 
(๖) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ตอคณะรัฐมนตรี 
(๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตาง  ๆ  ตามระเบียบนี้   หรือตามที่   กวพ.อ.  

มอบหมาย  แลวเสนอให  กวพ.อ.  พิจารณา  เวนแต  กวพ.อ.  จะมีมติมอบหมายใหดําเนินการแทน   
กวพ.อ.  ไปได 

ขอ ๘ การเตรียมดําเนินการ 
(๑) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุตามขอ  ๔  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต

ของงาน  (Terms  of  Reference  :  TOR)  และรางเอกสารการประกวดราคากอนเร่ิมการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้  
เมื่อขอบเขตของงานดังกลาวไดรับอนุมัติแลว  ใหนําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพรไดประกาศ 
ทางเว็บไซตของหนวยงาน   และสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพรทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  
(www.gprocurement.go.th)  เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน  เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ  วิจารณ   
หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต  มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว  เมื่อคณะกรรมการ 
ตามขอนี้พิจ ารณา เห็นสมควรปรับปรุงขอบเขตของงานตามนั้นและดําเนินการเสร็ จแล ว   
ใหเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความเห็นชอบแลวนําลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและ
กรมบัญชีกลางอีกคร้ังหนึ่งเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน  ทั้งนี้  จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควรดวยก็ได 
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(๒) ในระหวางดําเนินการตาม  (๑)  ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจงอธิบดีกรมบัญชีกลาง
เพื่อขอใหแตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  (ระบุชื่อตามความเหมาะสม)  โดยจะเสนอ
รายชื่อกรรมการบางสวนหรือทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได  และขอใหคัดเลือก 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากทะเบียนที่มีอยู  เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดการประมูลดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตลอดจนขอใหกําหนดวัน  เวลาและสถานที่เสนอราคา  เพื่อเปนขอมูลใหคณะกรรมการ
ดําเนินการตอไป 

คาใชจายในการจัดการประมูลสําหรับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูไดรับการแจงตามขอ  ๙  วาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  กวพ.อ.   
ประกาศกําหนด 

(๓) ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางแตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  ประกอบดวย
ประธานกรรมการหนึ่งคนจากบุคลากรในหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ  และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวา
สามคนและไมมากกวาหาคน  ในจํานวนนี้ใหแตงต้ังจากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําอยางนอยหนึ่งคน  ทั้งนี้จะแตงต้ังตามขอเสนอของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุทั้งหมด
หรือบางสวนก็ได  โดยใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานนั้นเปนกรรมการ
และเลขานุการ  และเจาหนาที่พัสดุในหนวยงานนั้นเปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการประกวดราคาดังกลาวนําสาระสําคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน  เอกสาร
การประกวดราคา  และเอกสารเบื้องตนอื่น  ๆ  ที่สามารถเผยแพรไดลงประกาศทางเว็บไซตของ
หนวยงานและกรมบัญชีกลางเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน  โดยกําหนดใหมีการจัดทําซองขอเสนอ 
ดานเทคนิค  การวางหลักประกันซอง  วัน  เวลาและสถานที่ที่ใหย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิค  เง่ือนไข  
เง่ือนเวลาและสถานที่ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้จะแจกจายหรือจําหนายเอกสารดังกลาวก็ได 

ขอ ๙ การย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิค 
(๑) ใหผูประสงคจะเสนอราคายื่นซองขอเสนอดานเทคนิคตอคณะกรรมการประกวดราคา

ตามขอ  ๘  (๓)  ผานทางหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคากําหนด   
โดยตองใหเวลาไมนอยกวาสามวันนับแตวันสุดทายของการแจกจายหรือจําหนายเอกสารตามขอ  ๘  (๓)  
แตตองเปนระยะเวลาภายใน  ๓๐  วันนับแตวันแรกที่กําหนดใหย่ืนซองดังกลาว 

การรับซองขอเสนอดานเทคนิคตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ  หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้น  ๆ  เวนแต  กวพ.อ.  จะกําหนดเปนอยางอื่น 
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(๒) เมื่อส้ินกําหนดเวลาตาม  (๑)  แลว  ใหคณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการคัดเลือก
เบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา  โดยพิจารณาวา 

 ก. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาครบถวนหรือไม  และย่ืนเอกสารตาง  ๆ  ครบถวน
หรือไม 

 ข. ขอเสนอดานเทคนิค  (prequalification)  มีความเหมาะสมหรือไม 
 ค. เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันเสร็จแลวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุหรือไม 
ทั้งนี้  ตองใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคากําหนด  เมื่อคณะกรรมการ

ประกวดราคาดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคาเสร็จแลว  กลาวคือเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวน  ขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสม  และไมเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  ใหแจง 
ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  โดยไมเปดเผยรายชื่อดังกลาว 
ตอสาธารณชน 

(๓) หากผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนตาม  (๒)  ประสงคจะคัดคาน
ผลการพิจารณา  ก็ใหอุทธรณตอหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุไดภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง  
และใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหเสร็จภายในเจ็ดวัน  ทั้งนี้ในระหวางการพิจารณาจะดําเนินการ
ข้ันตอนตอไปมิได  ทั้งนี้  หัวหนาหนวยงานจะตองแจงผลการพิจารณาใหผูคัดคานแตละรายทราบ   
หากหัวหนาหนวยงานไมอาจแจงผลการพิจารณาวินิจฉัยใหผูคัดคานทราบภายในเวลาที่กําหนด  ใหถือวา
คําอุทธรณนั้นฟงข้ึน  คําวินิจฉัยของหัวหนาหนวยงานใหเปนอันถึงที่สุดในชั้นของฝายบริหาร 

(๔) ในกรณีที่ปรากฏวามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว  ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด  แลวเร่ิมดําเนินการใหมหรือจะขออนุมัติจาก  กวพ.อ.  ดําเนินการจัดหา 
ดวยวิธีการอื่นก็ได 

ขอ ๑๐ การเสนอราคา 
เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนตามขอ  ๙  และไดรับแจงวัน  เวลาและสถานที่ เสนอราคา 

จากอธิบดีกรมบัญชีกลางแลว  ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจงวัน  เวลาและสถานที่เสนอราคาใหผูมีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายทราบ  เพื่อดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดังนี้ 

(๑) ใหผูมี สิทธิเสนอราคาแตละรายสงผูแทนไม เกินรายละสามคนเขาสูกระบวนการ 
เสนอราคากอนเวลาเริ่มการเสนอราคา  โดยใหแจงชื่อตามแบบที่  กวพ.อ.  กําหนดในวันเสนอราคา  
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และใหเขาประจําในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว  โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคา 
รายอื่น  และมีเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเขาประจํา  หามมี
การติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใด  เมื่อถึงเวลาเร่ิมการเสนอราคาแลว  ผูมีสิทธิเสนอราคา 
จะเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนมิได  แตอาจขอถอนผูแทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได  หากผูมีสิทธิ
เสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน  เวลาและสถานที่ที่กําหนด  ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคา
ประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา  แลวแจงผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยูทุกรายเพื่อเขาสู
กระบวนการเสนอราคา   แตถามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา   
ใหนําความในขอ  ๙  (๔)  มาใชโดยอนุโลม 

(๒) ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผูกําหนดวัน  เวลาและสถานที่ เสนอราคาดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงสถานที่เสนอราคาอาจตางจากที่ต้ังของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุก็ได  เวนแต   
กวพ.อ.  จะมีมติเปนประการอื่น  วันที่กําหนดใหมีการเสนอราคาตองเปนวันราชการ  และใหเร่ิม
กระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในเวลาราชการ  แตจะส้ินสุดลงนอกเวลาราชการก็ได  
ทั้งนี้  กระบวนการเสนอราคาใหกระทําภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบนาทีและไมเกินกวาหกสิบนาที 
โดยประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศกําหนดเวลาแนนอนที่จะใชในกระบวนการเสนอราคา
ใหทราบลวงหนากอนเร่ิมกระบวนการเสนอราคา 

(๓) เมื่อเร่ิมกระบวนการเสนอราคา  ใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาเริ่มการเสนอราคาดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงคณะกรรมการประกวดราคาจะตรวจสอบควบคุมอยู  ณ  สถานที่ตามที่คณะกรรมการ
ประกวดราคาจัดไว  การเสนอราคากระทําไดหลายคร้ัง  จนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
แจงเตือนวาเปนชวงเวลาสามถึงหานาทีสุดทาย  ในชวงเวลาดังกลาว  ระบบจะไมแสดงวาราคาของผูใด 
มีสถานะใด  เมื่อหมดเวลาแลวใหประธานแจงส้ินสุดกระบวนการเสนอราคา 

เมื่อส้ินสุดเวลาตามที่กําหนดใน  (๒)  แลว  หากปรากฏวามีผูเสนอราคาตํ่าสุดเทากันหลายราย
จนไมอาจชี้ขาดได  ใหคณะกรรมการประกวดราคาขยายเวลาออกไปอีกสามนาทีโดยนําความในวรรคกอน 
มาใชโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายมีสิทธิเขาเสนอราคาในชวงเวลาที่ขยายนั้น   
และเมื่อครบกําหนดเวลาแลว  หากยังไมอาจชี้ขาดได  ใหขยายเวลาออกไปอีกคร้ังละสามนาทีจนไดผูเสนอราคา
ตํ่าสุดเพียงรายเดียวในชวงเวลาที่ขยายเวลาออกไป  จึงใหแจงส้ินสุดกระบวนการเสนอราคา   

(๔) คณะกรรมการประกวดราคาจะประชุมพิจารณาทันทีที่กระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง  
เพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายใด  มตินั้นตองแสดงเหตุผลประกอบ 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

การพิจารณาแลวรายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทําการถัดไป  หากหัวหนา
หนวยงานเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ  ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายทราบ  แตหากหัวหนาหนวยงานไมเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ  ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการ
ทราบเพื่อชี้แจงภายในสามวัน  เมื่อไดรับคําชี้แจงแลว  หากหัวหนาหนวยงานพิจารณาเห็นชอบ 
ตามมติของคณะกรรมการ  ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ   
แตหากหัวหนาหนวยงานยังคงไม เห็นชอบตามมติคณะกรรมการภายในสามวัน   ใหหัวหนา 
หนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคาและแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายและรายงานให  กวพ.อ.  ทราบ   
การแจงผลการพิจารณาของหัวหนาหนวยงานใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ  ใหดําเนินการภายใน
สามวันนับแตวันที่หัวหนาหนวยงานพิจารณาใหความเห็น  และใหประกาศทางเว็บไซตของหนวยงาน
และกรมบัญชีกลางดวยอยางนอยสามวัน 

(๕) ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา
ของหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ  หรือเห็นวามีเหตุอื่นใดอันควรรองเรียนเพื่อความเปนธรรม   
ใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ  กวพ.อ.  ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง  ทั้งนี้  ให  กวพ.อ.  พิจารณา
อุทธรณหรือคํารองเรียนใหเสร็จภายในสามสิบวัน  โดยในระหวางนี้ให  กวพ.อ.  แจงหนวยงานเพื่อ
ระงับการดําเนินการขั้นตอนตอไป  มติ  กวพ.อ.  ใหเปนอันถึงที่สุดในชั้นของฝายบริหาร  ในกรณีที่  กวพ.อ.  
เห็นวาอุทธรณฟงข้ึนหรือคํารองเรียนมีผล  ใหส่ังใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุดําเนินกระบวนการ 
เสนอราคาใหม  โดยเร่ิมจากขั้นตอนใดก็ไดตามแตจะมีคําส่ัง  ในกรณีที่  กวพ.อ.  เห็นวาอุทธรณฟงไมข้ึน 
หรือคํารองเรียนไมมีผล  หรือฟงข้ึนแตไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ไดแจงไปแลว  ก็ใหแจง
หนวยงานเพื่อดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุหรือระเบียบอื่นของหนวยงาน
นั้น  ๆ  ตอไป 

(๖) นับแตเวลาที่เร่ิมการเสนอราคาจนถึงเวลาที่ส้ินสุดการเสนอราคา  ใหคณะกรรมการ
ประกวดราคาอยางนอยก่ึงหนึ่งอยูประจําในสถานที่ที่กําหนด  เพื่อตรวจสอบควบคุมการเสนอราคา 
ใหเปนไปโดยเรียบรอย  ทั้งนี้  กวพ.อ.  อาจมีขอกําหนดใหบันทึกภาพและ/หรือเสียงในเหตุการณ 
ที่เกิดข้ึนระหวางการเสนอราคาเพื่อเปนหลักฐานดวยก็ได 

ขอ ๑๑ มาตรการรักษาความเปนธรรม  และผลประโยชนของรัฐ 
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(๑) หามผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาแตละราย  ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นหรือออกจากสถานที่
ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว  ต้ังแตเวลาที่เร่ิมกระบวนการเสนอราคาจนถึงเวลาที่ส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคา 

(๒) ใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงราคาสูงสุดใหผูเสนอราคาทุกรายทราบลวงหนา
เพื่อใหเปนฐานในการเสนอราคา  การเสนอราคาแตละคร้ังตองตํ่ากวาราคาสูงสุดและราคาที่ตนเคยเสนอ
ไวกอนแลว  การเสนอราคาเพิ่มข้ึนจะกระทาํมิได 

(๓) การแสดงผลการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามข้ันตอนขอ  ๑๐  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  ใหกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน  แตตองไมกระทบตอการเสนอราคาของผูแทนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแตละรายในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว  ทั้งนี้  หากคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ  อาจใหมีการถายทอด
โทรทัศนทางวงจรปดหรือเปนการทั่วไปใหสาธารณชนทราบก็ได  และตองอนุญาตใหส่ือมวลชนและ
บุคคลภายนอกเขาชมหรือรับทราบผลการเสนอราคาตามขั้นตอนดังกลาวได  ตามหลักเกณฑและวิธีการ
รักษาความสงบเรียบรอยที่คณะกรรมการประกวดราคากําหนด 

(๔) ในกรณีที่  กวพ.อ.  เห็นเองหรือจากการพิจารณาอุทธรณหรือคํารองเรียนตามขอ  ๑๐  
(๕)  วากรรมการ  เจาหนาที่  ผูมีสิทธิเสนอราคา  หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุผูใดมิไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้  หรือมีเจตนากอใหเกิดความเสียหายแกผูมีสิทธิเสนอราคาหรือทางราชการ   
ไมวาจะกอใหเกิดผลเสียหายแลวหรือไม  กวพ.อ.  อาจแจงใหผูมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของก็ได  หรือหากเขาขาย
ความผิดทางวินัย  ใหแจงผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการทางวินัยดวย 

(๕) คณะกรรมการประกวดราคามีหนาที่ดูแลการเสนอราคาทุกข้ันตอนที่อยูในอํานาจหนาที่
ของตนใหเปนไปดวยความเรียบรอย  สุจริต  เปนธรรม  และตองวางมาตรการเพื่อปองกันการทุจริตและ
การสมยอมในดานราคา  ไมวาของเจาหนาที่ของรัฐ  หรือผูมีสิทธิเสนอราคา  ดวยความระมัดระวังรอบคอบ 

(๖) ในกรณีที่ปรากฏวากระบวนการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจ
ดําเนินตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดได  ใหคณะกรรมการประกวดราคาสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  เมื่อแกไข 
ขอขัดของแลว  จึงใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยู  ภายในเวลาของการเสนอราคา
ที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

เวนแตคณะกรรมการเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจแกไขได  
ก็ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน  เวลาและ
สถานที่เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม  และแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 

(๗) กวพ.อ.  อาจกําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อรักษาความเปนธรรมและผลประโยชนของรัฐ
เพิ่มเติมอีกก็ได 

ขอ ๑๒ บทเฉพาะกาล 
การดําเนินการใด  ๆ  ที่กระทํากอนหนาวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนอันสมบูรณและใหมีผล

ตอไปตามขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว  แตการจัดหาพัสดุที่มีมูลคาต้ังแตหารอยลานบาทขึ้นไป   
หากยังมิไดเร่ิมตนเสนอราคา  แมมีการประกาศเชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคแลว  ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบนี้เทาที่จะทําไดโดยไมขัดตอขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว 

ขอ ๑๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 


