
ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี

วาดวย การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 

พ.ศ. 2549

เชิดชัย  มีคํา



ขอบเขตการนําเสนอ

• โครงสรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ 

พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

• ความเปนมาของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 

การพัสดุดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549

• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ

ดวยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549

• แนวทางการปฏิบัติ



โครงสรางระเบียบ

วาดวยการพัสดุ 35

ความทั่วไป

การควบคุมและ

จําหนายพสัดุ

การจัดหา

- นิยาม

- การใชบังคับและการมอบอํานาจ

- บทลงโทษ

- กวพ.

- ทั่วไป

- การซื้อการจาง

- การจางทีป่รึกษา

- การจางออกแบบและควบคุมงาน

- การแลกเปลี่ยน

- การเชา

- สัญญาและหลักประกัน

- การลงโทษผูทิง้งาน

- การยืม

- การควบคุม

- การจําหนาย

บทเฉพาะกาล



การซือ้/การจาง    มี 6 วิธ ี

1.  วิธีตกลงราคา  ไมเกิน 100,000 บาท

2.  วิธีสอบราคา เกิน 100,000 – 2,000,000 บาท

3.  วิธีประกวดราคา  เกิน 2,000,000 บาท

4.  วิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท และมีเหตุ

จําเปนตามเงื่อนไข

5.  วิธีกรณีพิเศษ ไมมีวงเงิน แตมีเงื่อนไข



6. วิธี e – Auction (ป 2548)

• เปนวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

• คือ  การแขงขันเสนอราคาดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

• การซือ้ / การจางครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 

2,000,000 บาท 

•  ต่ํากวา เปนดุลพินิจ



ความเปนมา

มติคณะรัฐมนตรี :
 วันที่ 1 ตุลาคม 2545
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545
 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546
 วันที่ 5 ตุลาคม 2547
 วันที่ 6 ธันวาคม 2548
 วันที่ 27 ธันวาคม 2548
 วันที่ 24 มกราคม 2549



ความเปนมา
มติคณะรัฐมนตรี :

 วันที่ 1 ตุลาคม 2545
- ใหดําเนินการจัดซื้อในรูปแบบการประมูลผานทางอิเล็กทรอนิกสใน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
-ใหสวนราชการตองมีเว็บไซต และทํา auction 
 อยางนอย 1 รายการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545
-แกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2545  โดยเพิ่มวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
-เห็นชอบรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
สําหรับการดําเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส



ความเปนมา

มติคณะรัฐมนตรี :
วันที่ 25พฤศจกิายน 2546

ใหสวนราชการในสวนภูมิภาคจัดทํา auction 



ความเปนมา

มติคณะรัฐมนตรี :

วันที่ 5 ตุลาคม 2547

ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐทุก

แหง ดําเนนิการจัดซื้อจัดจางตามระบบการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรงการคลัง

ใหใชวธิี e-shopping สําหรับวงเงินไมสูงมาก 

ใหใชวธิี e-auction สําหรับวงเงนิสูง หรือการประมูล

แขงขันเรื่องราคา



ความเปนมา

มติคณะรัฐมนตรี :

 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 : ใหปรับปรุง แกไข กฎ ระเบียบ และแนวทาง

ปฏิบัติตาง ที่เกี่ยวของกับการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสให

เหมาะสม รัดกุม

วันที่ 27 ธันวาคม 2548 : ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของ

รัฐ ชะลอการดําเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสเฉพาะใน

ขั้นตอนเสนอราคา ในแผนงาน โครงการที่มีมูลคาตั้งแต 1,000 ลานบาท

ขึ้นไปไวกอน และใหปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ เพื่อใหใชตั้งแตวันที่ 1 

กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป



ความเปนมา

มติคณะรัฐมนตรี :
วันที่ 24 มกราคม 2549

เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายรัฐมนตรี    

วาดวย การพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549



เปรียบเทียบ เกา : ใหม

• การใชบังคับ

– สวนราชการ

– รัฐวิสาหกิจและองคการ 

มหาชนใหใชเปนแนวทาง

กําหนดกฎระเบียบภายใน

• วงเงิน

- เกินกวา 2 ลานบาท หรือ         

ต่ํากวา 2 ลานบาท ขึ้นอยูกับ

สวนราชการ

• การใชบังคับ

– สวนราชการ

– รัฐวิสาหกิจและองคการ

มหาชน และหนวยงานอื่น

ของรัฐ (ยกเวนองคการ

ปกครองสวนทองถิ่น)

• วงเงิน

– ใชสําหรับงาน/โครงการ/

กิจกรรม/งานกอสรางที่มี

มูลคา 2 ลานบาท  ขึ้นไป



เปรียบเทียบ เกา : ใหม

• วิธีการประมูล

– มี 2 แบบ คือ

• แบบเปด (Reverse

Auction)

• แบบปด (Sealed Bid 

Auction)

• วิธีการประมูล

– มีแบบเดียวคือ Sealed 

Bid Auction,



เปรียบเทียบ เกา : ใหม

• การอุทธรณ

- หน.สวนราชการ

ไมผานเทคนิค 

- ปลัดกระทรวง

ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
อุทธรณ

• การผอนผัน

– อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

• การอุทธรณ

– หน.หนวยงาน 

กรณีการคัดเลือกเบื้องตน

– กวพ.อ.

กรณีการพิจารณาผลหรือ 

ไมไดรับความเปนธรรม

• การผอนผัน

– กวพ.อ.



เปรียบเทียบ เกา : ใหม

• - ระยะเวลาประมูล 

– Sealed Bid Auction ไมเกิน 6 
ชั่วโมง ไมมีตอเวลา การ
เสนอราคาประมูล ครั้งเดยีว / 
หลายครั้ง หมดเวลารูปคอน
อยูทีใ่ครคนนัน้ชนะ

- Reverse Bid Auction ไมเกิน 1 
ชั่วโมง เมื่อ 5 นาทสีุดทายกอน
หมดเวลา หากมีผูเสนอราคา 
ระยะเวลาตอได 5 นาท ีจนถงึไม
มีการแขงขันเสนอราคาใดๆ ใน
หวงเวลา 5 นาที จึงจบการ
ประมูลฯ 

• ระยะเวลาการประมูล 

• Sealed Bid Auction

• 30 – 60 นาท ี

• เทากนัตอครั้งละ 3 นาที จนได           

ผูเสนอราคาต่ําสุด



เปรียบเทียบ เกา : ใหม 

• การกําหนดสถานที่

• - คกก. auction (คกก.ทําหนาที่จัดซื้อ

จัดจาง) กับตลาดกลาง กําหนด

• การจัดทํา TOR

- หนวยงานเจาของโครงการ

- จนท.พัสดุ

• การแตงตั้งคณะกรรมการ

– หัวหนาหนวยงาน

• การกําหนดสถานที่

– กรมบัญชีกลาง

– สวนราชการ / คณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ

• การจัดทํา TOR

– คกก.ที่หัวหนาหนวยงานแตงตั้ง

• การแตงตั้งคณะกรรมการ

– กรมบัญชีกลาง

– สวนราชการ / คณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ



เปรียบเทียบ เกา : ใหม

• การเสนอราคา

- เสนอราคาที่ไหนก็ได            

(ผานInternet) เมือ่หมดเวลา

ประมูล ใหสง Fax เพื่อใช

อางอิงผลการเสนอราคา

• การเสนอราคาใชสถานที่ที่

กรมบัญชีกลางประกาศ

กําหนด

- หัวหนาสวนราชการ

- คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

- หัวหนาองคการมหาชน

- หัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐ



การใชบังคับ

• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ     

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549

• ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 123

ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 31 มกราคม 2549

• ใหใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549



หลักการ

• ปรับปรุงแกไขแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ

วิธีการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

สําหรับใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และ

หนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 



เหตุผล

เพื่อใหสามารถนําวิธีการจัดหาพัสดุดวยวิธีการ

ทางอิ เล็ กทรอนิกสมาใช ได โดยกว า งขวาง

แพรหลาย  โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม  

ประหยัดงบประมาณของแผนดิน  บังเกิดความ

คุมคา  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน  เปน

ประโยชนแกทางราชการ



โครงสรางระเบียบ

การเสนอราคา

การบังคับใช

คณะกรรมการ

ความหมาย

การยืน่ขอเสนอ

ทางเทคนิค

การเตรยีมการ

มาตรการรักษาความเปนธรรม

- 1 ก.พ. 2549

- หนวยงานภาครัฐ

- เงิน 2 ลานบาทขึ้นไป

- ควบกับระเบียบพัสดุ

- การจัดหาพัสดุดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส

- ราคาสูงสุด

- กวพ.อ

- คกก. TOR.

- คกก.ประกวดราคา

- ตั้ง คกก. TOR

- เผยแพร TOR

- แตงตั้ง คกก.ประกวดราคา

- ประกาศประกวดราคา

- ยื่นซอง

- รับซอง

- คัดเลือกผูมีสิทธิ

- นัดหมาย

- สงผูแทนเสนอราคา

- กระบวนการเสนอราคา

- พิจารณาราคา

- อุทธรณ

บทเฉพาะกาล



ความหมาย : การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

การจัดหาพัสดุ ตาม

ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรี

วาดวย การพสัดุ  พ.ศ. 2535

และฉบับทีแ่กไขเพิม่เติม 

ดวยวิธีการซื้อหรอืการจาง

แตไมรวมถึง

• การจางที่ปรึกษา  

• การจางออกแบบและคุมงาน 

• การซือ้หรือการจางโดยวิธีพเิศษ

• การซือ้หรือการจางโดยวิธีกรณพีิเศษ

โดยกําหนดใหผูเสนอราคาไดเสนอราคา

แขงขันกันเองดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กําหนด

โดยไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction)



การซื้อโดยวธิีพิเศษ

(วงเงนิเกิน 100,000 บาท)

หลักเกณฑ
– พัสดุที่จะขายทอดตลาด

– เรงดวน  ชาอาจจะเสียหายแก
ราชการ 

– พัสดุเพือ่ใชในราชการลบั 

– Repeat Order

– ซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือผาน
องคการระหวางประเทศ

– ลักษณะของการใชงาน  หรือมี
ขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตอง
ระบุยี่หอเปนการเฉพาะ 

– ที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่ง
จาํเปนตองซื้อเฉพาะแหง

– ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมได
ผลดี

วิธีการ  :  คณะกรรมการ
• เจรจาตกลงราคา

• เชิญผูมอีาชีพขายมาเสนอราคาและตอรอง

• เชิญผูมอีาชีพขายมาเสนอราคาและตอรอง

• เจรจาผูขายรายเดิม เงื่อนไขเดิม ราคาเดิมหรือ
ดีกวา

• สั่งซื้อโดยตรงโดย ใหหนวยงานอื่นในตางประเทศ
สืบราคาให

• เชิญผูผลิต/ผูแทนจําหนายมาเสนอราคาและ
ตอรอง

• เชิญเจาของมาเสนอราคาและตอรอง

• สืบราคาผูมีอาชพีขายรายอื่น เปรียบเทียบกับผู
เสนอราคาเดิมและตอรอง



การจางโดยวธิพีิเศษ

(วงเงนิเกิน 100,000 บาท)

หลักเกณฑ
• ตองชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ  หรอืผู

มีความชํานาญเปนพเิศษ

• จางซอมพัสดทุี่จําเปนตองถอด
ตรวจ  ใหทราบความชํารุดเสียหาย
เสียกอนจึงจะประมาณคาซอมได  

• เรงดวน ชาอาจจะเสยีหายแก
ราชการ

• งานที่ตองปกปดเปนความลับของ
ทางราชการ

• Repeat Order

•  ดําเนนิการจางโดยวิธีอื่นแลวไมได
ผลดี

วิธีการ  :  คณะกรรมการ
- เชิญผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและ

ตอรอง

- เชญิผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและ
ตอรอง

- เชญิผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและ
ตอรอง

- เชญิผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและ
ตอรอง

- เจรจารายเดิม เงื่อนไขเดิม ราคาเดิมหรอื
ดีกวา

- สืบราคาผูมีอาชพีรับจางรายอืน่ เปรยีบ-
เทยีบกบัผูเสนอราคาเดิมและตอรอง



การซื้อ / การจางโดยวิธีกรณีพิเศษ

•การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  หรือ
รัฐวิสาหกิจ  

•หลักเกณฑ

(1) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง  และ
นายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง

(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อ 
หรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงานอื่นทีม่ีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดดวย



ความหมาย : “ราคาสูงสดุ”

• งานจางกอสราง ใชราคากลาง

• งานจัดซื้อพัสดุ ใชวงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง วงเงินงบประมาณ

ที่มีอยู

ราคาสูงสุด    

ที่ทางราชการ 

จะพงึรับได

ตามหลักเกณฑ

ที่ กวพ.อ. 

กําหนด 



การใชบังคับ

ไมใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ

หนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัด  การบังคับบัญชา

หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดินหรือกฎหมายจัดตั้ง

หนวยงานดังกลาว

ใชสําหรับการจัดหาพสัดุที่กิจกรรมโครงการหรือการ

กอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป



มาตรการรักษาความเปนธรรม

และผลประโยชนของรัฐ



มาตรการรักษาความเปนธรรมและผลประโยชนของรัฐ 

• ขอหาม

– หามผูเสนอราคาติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น

– หามผูเสนอราคาออกจากสถานที่

– หามเสนอราคาสูงกวาราคาสูงสดุ

– หามเสนอราคาสูงกวาที่ตนเคยเสนอ 



มาตรการรักษาความเปนธรรมและผลประโยชนของรัฐ 

• กอนการเสนอราคาใหคณะกรรมการประกวด

ราคาเปดเผยราคาสูงสดุ

• หัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ  อาจใหมีการ

ถายทอดโทรทัศนทางวงจรปดหรือเปนการ

ทั่วไปได 



มาตรการรักษาความเปนธรรมและผลประโยชนของรัฐ

• ในระหวางการเสนอราคามีเหตุขัดของ                     

ใหคณะกรรมการประกวดราคาสั่งพักกระบวนการเสนอ

ราคา และหักเวลาที่สั่งพักออก เมื่อแกไขแลว           

ใหดําเนินการตอไปใหเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน             

ถาไมเสรจ็ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาสัง่

ยกเลิกและนัดวัน เวลาและสถานที่ เพือ่เริ่มตน

กระบวนการเสนอราคาใหม



มาตรการรักษาความเปนธรรมและผลประโยชนของรัฐ 

• บทลงโทษ

ถา กวพ.อ. เห็นวาเจาหนาที่ ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูเขามา

มีสวนเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ มิไดปฏิบัติใหเปนไปตาม

ระเบียบหรือมีเจตนากอใหเกิดความเสียหายแกผูมีสิทธิ

เสนอราคาหรือทางราชการ กวพ.อ. อาจใหดําเนินการตาม

กฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของก็ได หรือ

หากมีการทุจริต ใหแจงผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการ

ทางวินัยดวย 



การยึดหลักประกันซอง

• ผูมีสิทธิเสนอราคา 

– ไมมา

– มาไมทัน

• ผูมีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนแลว 

– ไม Log in เขาสูระบบ

– Log in 

• ไมเสนอราคา

• เสนอราคาผิดเงื่อนไข โดยเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับ
ราคาเริ่มตน

• ไมลงชื่อในแบบ บก. 008



บทเฉพาะกาล

• การดําเนินการใด ๆ ที่กระทํากอนหนาวันที่ระเบียบ   

ใชบั งคับ เปนอันสมบู รณและใหมี ผลตอ ไปตาม

ขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว  

• การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแตหารอยลานบาทขึ้นไป   

หากยังมิไดเริ่มตนเสนอราคา แมมีการประกาศเชิญชวน

ไปแลวหรือตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค

แลว ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเทาที่จะทําได 

โดยไมขัดตอขอกําหนดเดิม



แนวทางการปฏิบัตติามบทเฉพาะกาลแนวทางการปฏิบัตติามบทเฉพาะกาล  

การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป

(1.) กรณีที่ยังไมประกาศเชิญชวน ใหเริ่มดําเนินการ

ตามระเบียบใหม

(2.) กรณีที่ประกาศเชิญชวนแลว ยังไมได รับซอง

ขอเสนอทางเทคนิค ให คกก.ดําเนินการประมูล

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เปน คกก.ประกวดราคา

ในขั้นตอนการรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือ

คัดเลือกเบื้องตนเปนผูมีสิทธิเสนอราคาตอไป



การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป 

(3.) ดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนแลว แตยังไมมีการ

เสนอราคา ให คกก.ดําเนินการประมูล เปน คกก.

การประกวดราคา และดําเนินการตามระเบียบใน

ขั้นตอนการเสนอราคาตอไป 

(4.) กรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงประกาศชื่อผูใหบริการ

ตลาดกลาง  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ใชในการ

เสนอราคาแลว ใหใชแบบ บก. 003-1

แนวทางการปฏิบัตติามบทเฉพาะกาลแนวทางการปฏิบัตติามบทเฉพาะกาล  



การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาต่ํากวา 500 ลานบาท 

กอนวันที่ 1 มีนาคม 2549 ใหดําเนินการตอไป  

ตามขอกาํหนดที่ประกาศไวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

(กรมบัญชีกลาง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0408.3 / ว 113 ลงวันที ่23 มีนาคม 2549)

แนวทางการปฏิบัตติามบทเฉพาะกาลแนวทางการปฏิบัตติามบทเฉพาะกาล  



ผูรักษาการ

• กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

รักษาการตามระเบียบ



การผอนคลายการปฏบิัติ

ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2549



การผอนคลาย

• มติคณะรัฐมนตรี 23 พฤษภาคม 2549

• วงเงนิ 2 – 5 ลานบาท หลักตองทํา auction 

หากไมทํา auction เปนดุลพินิจ แตตองชี้แจงเหตุผลใน
รายงานการขอซื้อขอจาง

• วงเงนิไมเกิน 50 ลานบาท อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบอาํนาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
การคัดเลือกตลาดกลาง การกําหนดวนัเวลา และสถานที่
เสนอราคา การคัดเลือกตลาดกลาง การกาํหนดสถานที่
เสนอราคา จากรายชื่อที่กรมบัญชีกลางประกาศ



การผอนคลาย

• มติคณะรัฐมนตรี 4 กรกฎาคม 2549

• ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550



รัฐวสิาหกิจ

• วงเงิน 2 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท  หากไมทํา 

auction 

– ใหระบุเหตุผลและความจาํเปน 

– ปญหาอปุสรรค

• ใหเปนดุลพินิจของหัวหนารัฐวสิาหกิจ

• ตองชีแ้จงไวในรายงานขอซื้อขอจาง



รัฐวิสาหกิจ

• เฉพาะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมตอง

ปฏิบตัิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย   

การพัสดุดวยวีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549

• KTB / MCOT / AOT / PTT / THAI



การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกตลาดกลาง 

การกําหนดวันเวลา และสถานที่เสนอราคา

• รัฐวิสาหกิจ 

– วงเงินไมเกิน 300 ลานบาท เปนอํานาจของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ

• สวนราชการ องคการมหาชน หนวยงานอืน่ของรัฐ

– วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท เปนอํานาจของหัวหนา

หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ

• การคัดเลือกตลาดกลาง การกําหนดสถานที่เสนอราคา จาก

รายชื่อที่กรมบัญชีกลางประกาศ



การผอนคลายระเบียบ

• กวพ.อ. มีมติใหไมตองดําเนินการตามขอ 8 (1)

– กรณียกเลิกการประกวดราคาตามขอ 9(4) และ

ตองดําเนินการใหม 

– กรณีจัดหาพัสดุเพิ่มเติม หรือจดัหาพัสดุใหม 

และไมเกินวงเงินจัดหาในรอบปที่ผานมา



ความสัมพันธกับระเบียบอื่น

ขอ 5 นอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ใหการ

พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้น ๆ 

ควบคูไปดวย  เวนแต กวพ.อ.จะกําหนดหรือ

วินิจฉัยเปนประการอื่น



โครงสรางระเบียบ

วาดวยการพัสดุ 35

ความทั่วไป

การควบคุมและ

จําหนายพสัดุ

การจัดหา

- นิยาม

- การใชบังคับและการมอบอํานาจ

- บทลงโทษ

- กวพ.

- ทั่วไป

- การซื้อการจาง

- การจางทีป่รึกษา

- การจางออกแบบและควบคุมงาน

- การแลกเปลี่ยน

- การเชา

- สัญญาและหลักประกัน

- การลงโทษผูทิง้งาน

- การยืม

- การควบคุม

- การจําหนาย

บทเฉพาะกาล



กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

– ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตร ีวาดวย การพสัดุ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ. 2549

– ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตร ีวาดวย การพสัดุ 

พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

– หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี

• ดวนทีสุ่ด ที ่นร 0504 / ว 79 ลงวันที ่1 มิถุนายน 2549

• ดวนมาก ที่ นร 0504 / 8094 ลงวันที ่19 กรกฎาคม 2549

–  หนังสือกรมบัญชีกลาง

• ที ่กค 04080.3 / ว 59 ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ 2549

• ดวนทีสุ่ด ที ่กค 04080.3 / ว 113 ลงวันที ่23 มีนาคม 2549

• ดวนทีสุ่ด ที ่กค 04080.3 / ว 302 ลงวันที ่21 กรกฎาคม 2549



หลักการ

จัดหา

พัสดุ



หลักการจัดหาพัสดุ

• ความคุมคาในการใชจายเงิน 

(Value for Money)  

• ความโปรงใส 

(Transparency) 

• ความมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

(Efficiency and Effectiveness)

• ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน 

(Accountability)



หลักการจัดหาพัสดุ

• เปดเผย 

• โปรงใส 

• เปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม 

• คาํนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอ

ราคาหรือผูเสนองาน 

–  เวนแตกรณีที่มีลักษณะเปนการเฉพาะอันเปนการ

ยกเวนที่กาํหนดไวในระเบียบ





ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนัผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั

  บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดา  //  นิติบุคคลนิติบุคคล

  เขาเสนอราคาเขาเสนอราคา  //  เขาเสนองานเขาเสนองาน  

  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรง  //  ทางออมทางออม

  ในคราวเดียวกันในคราวเดียวกัน



ความสัมพันธความสัมพันธ  เชิงบริหารเชิงบริหาร

เปนเปน  ..................  ในกิจการในกิจการ

หนึ่งหนึ่ง

–– ผูจัดการผูจัดการ

–– หุนสวนผูจัดการหุนสวนผูจัดการ

–– กรรมการผูจัดการกรรมการผูจัดการ

–– ผูบริหารผูบริหาร

–– ผูมีอํานาจในการผูมีอํานาจในการ

ดําเนนิงานดําเนนิงาน

มีอาํนาจในการมีอาํนาจในการ

บริหารจดัการอกีบริหารจดัการอกี

กิจการหนึ่งหรือกิจการหนึ่งหรือ

หลายกิจการหลายกิจการ



ความสัมพันธเชิงทุนความสัมพันธเชิงทุน

เปนเปน  ....................  ในกิจการหนึ่งในกิจการหนึ่ง

–– หุนสวนในหางหุนสวนหุนสวนในหางหุนสวน

สามัญสามัญ

–– หุนสวนไมจํากัดความหุนสวนไมจํากัดความ

รับผิดในรับผิดใน  หจกหจก..

–– ผูถือหุนรายใหญในผูถือหุนรายใหญใน  

บจกบจก.. //  บมจบมจ..

( ( > 25 %> 25 %  ของกิจการของกิจการ ) )

เปนเปน  ....................  อีกรายหนึ่งอีกรายหนึ่ง  //  

หลายรายหลายราย

–– หุนสวนในหางหุนสวนหุนสวนในหางหุนสวน

สามัญสามัญ

–– หุนสวนในหุนสวนใน  หจกหจก..

–– ผูถือหุนรายใหญในผูถือหุนรายใหญใน  

บจกบจก.. //  บมจบมจ..



ความสัมพันธไขวกันความสัมพันธไขวกัน

เปนเปน  ..................  ในกิจการในกิจการ
หนึ่งหนึ่ง

–– ผูจัดการผูจัดการ

–– หุนสวนผูจัดการหุนสวนผูจัดการ

–– กรรมการผูจัดการกรรมการผูจัดการ

–– ผูบริหารผูบริหาร

–– ผูมีอํานาจในการผูมีอํานาจในการ
ดําเนนิงานดําเนนิงาน

เปนเปน  ....................  ในกิจการหนึ่งในกิจการหนึ่ง

–– หุนสวนในหางหุนสวนหุนสวนในหางหุนสวน

สามัญสามัญ

–– หุนสวนในหุนสวนใน  หจกหจก..

–– ผูถือหุนรายใหญในผูถือหุนรายใหญใน  

บจกบจก.. //  บมจบมจ..

( ( > 25 %> 25 %ของกิจการของกิจการ ) )



การทิ้งงานการทิ้งงาน

  เปนมาตรการลง โทษที่ กํ าหนดขึ้ นเปนมาตรการลง โทษที่ กํ าหนดขึ้ น          

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกัน

ความเสียหายของสวนราชการจากความเสียหายของสวนราชการจาก              

ผูทิ้ งงานโดยหามสวนราชการกอนิ ติผูทิ้ งงานโดยหามสวนราชการกอนิ ติ

สัมพันธกับผูทิ้งงานที่ถูกแจงเวียนชื่อแลวสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ถูกแจงเวียนชื่อแลว



• ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบ

• ตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ  

พรอมทั้งเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่

สําคัญไวเพื่อประกอบการพิจารณา

• การจัดหาพัสดุจะตองดําเนินการตามขั้นตอน

ของ ระเบียบจนไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว  

จึงไปทําสัญญาหรือขอตกลง

หลักการจัดหาพัสดุ



ขั้นตอนการจัดหาพัสดุขั้นตอนการจัดหาพัสดุ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส



ขั้นตอน

การจัดหาพัสดุ

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส

การสั่งซื้อสั่งจาง

การดําเนินการ ดวยวธิีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส

กอนการดําเนินการ

การจัดทําสัญญา

การตรวจรับ

การเบิกจายเงิน



ขั้นตอนการขั้นตอนการ

เตรียมการเตรียมการ

กอนการกอนการ

ดําเนินการดําเนินการ

การจัดทําการจัดทํา TOR  TOR และและ

รางเอกสารประกวดราคารางเอกสารประกวดราคา

การแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกวดราคา

การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส และกําหนดวันเวลา

และสถานที่เสนอราคา

การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง



ขั้นตอนขั้นตอน

การการ

ดําเนินการดําเนินการ

1.1.  การเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวนการเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน

2.2.  การลงนามในหนังสือเงื่อนไขการลงนามในหนังสือเงื่อนไข  3 3 ฝายฝาย

3.3.  การรับซองขอเสนอทางเทคนิคการรับซองขอเสนอทางเทคนิค

4.4.  การคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบื้องตนการคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบื้องตน

55..  การอุทธรณผลการคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอการอุทธรณผลการคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอ

ราคาเบื้องตนราคาเบื้องตน

66..  การแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคาการแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา

77..  การกําหนดราคาเริ่มตนในการเสนอราคาการกําหนดราคาเริ่มตนในการเสนอราคา

88..  การปฏิบัติเขาสูกระบวนการเสนอราคาการปฏิบัติเขาสูกระบวนการเสนอราคา

99..  การแจงผลการพิจารณาการเสนอราคาการแจงผลการพิจารณาการเสนอราคา

1010..  การอุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคาการอุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคา



ขั้นตอนขั้นตอน

การการ

เตรียมการเตรียมการ

กอนการกอนการ

ดําเนินการดําเนินการ



1. การจัดทํา TOR และรางเอกสารประกวดราคา

- หน.หนวยงาน แตงตั้ง คกก.

- คกก.จัดทํารางTOR และรางเอกสารประกวดราคา



สาระสําคญั TOR

• ความเปนมา

• วัตถุประสงค

• คุณสมบัติผูเสนอราคา

• แบบรูปรายการ /คุณลักษณะเฉพาะ

• ระยะเวลาดําเนินการ

• ระยะเวลาสงมอบของ / งาน

• วงเงินในการจัดหา



1. การจัดทํา TOR (ตอ)

- คกก.เสนอ หน.หนวยงาน เพื่ออนุมัติ 

- ฝายพัสดุ  นําสาระสํ าคัญเผยแพรทาง  webs i te 

ไมนอยกวา 3 วัน เพื่อรับฟงความคิดเห็น

. ไมมีความเห็น ดําเนินการตอ

. มีความเห็น 

- คกก.พิจารณา ปรับ/ไมปรับ ใหเสนอ หน.หนวยงาน 

เห็นชอบ 

- เผยแพร ทาง website ครั้งที่ 2 ไมนอยกวา 3 วัน

- การเผยแพรทําตามคูมือการจัดทําประกาศราง TOR 

ในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง



2. การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา

• วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท เปนอํานาจของหัวหนา

สวนราชการ

• วงเงินไมเกิน 300 ลานบาท เปนอํานาจของ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

• เกินวงเงิน หน.หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ  

ขอใหกรมบัญชีกลางแตงตั้ง



ประธานกรรมการ

องคประกอบคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ กรรมการและเลขานุการ

เจาหนาที่พัสดุ ผูชวยเลขานุการ

มิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนง

หรือเงินเดือนประจํา

อยางนอย 1 คน

บุคคลในหนวยงาน



คุณสมบัตขิองคนนอกในคณะกรรมการประกวดราคาคุณสมบัตขิองคนนอกในคณะกรรมการประกวดราคา

เปนผูบรรลุนิติภาวะและสัญชาติไทยเปนผูบรรลุนิติภาวะและสัญชาติไทย

ไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนใดไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนใด  ๆๆ  หรือมีหรือมี
ผลประโยชนที่ไดเสียที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาผลประโยชนที่ไดเสียที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคา
ตอหนวยงานที่จะจัดหาไมวาทางตรงหรือทางออมตอหนวยงานที่จะจัดหาไมวาทางตรงหรือทางออม

ไมเปนผูติดยาเสพติดไมเปนผูติดยาเสพติด

ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ

ไมเคยถูกไลออกไมเคยถูกไลออก  ปลดออกปลดออก  หรอืใหออกจากราชการหรอืใหออกจากราชการ  
รฐัวิสาหกิจรฐัวิสาหกิจ  หนวยงานของรฐัหรือหนวยงานภาคเอกชนหนวยงานของรฐัหรือหนวยงานภาคเอกชน

ไมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่จัดหาพัสดุไมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่จัดหาพัสดุ



แนวทางปฏิบัติการแจงขอใหแตงตั้งคณะกรรมการ

• กรณีเกินวงเงิน หนวยงานแจงรายชื่อผูที่จะแตงตั้งพรอม

แนบสําเนาบัตรประชาชน

• ยื่นตามแบบ บก.001 -1

• สถานที่ยื่น 

– กรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังจังหวัด 

• การตอบ ใช

–  แบบ บก.001 – 2

–  แนบคําสั่งแตงตั้ง (ใชตามรูปแบบที่กาํหนด)



3.การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส

• หนวยงาน เปนผูคัดเลือกตลาดกลาง

• วิธีการคัดเลอืก

–  จากรายชื่อที่กระทรวงการคลังไดขึ้นทะเบียนไว 

–  ผานคุณสมบัติตามที่ กวพ.อ.กําหนด

–  กรมบัญชีกลางประกาศ



1 บริษทั พนัธวณิช จํากัด  

2 บริษทั บีส ไดเมนชั่น จาํกัด  

3 บริษทั ดาตาแมท จาํกัด (มหาชน)

4 บริษทั ซอฟแวรลิง้ค จํากัด  

5 บริษทั ฟรีอนิเตอรเนท็ จาํกัด 

6 บริษทั ปอป เนทเวอรค จํากดั 

7 บริษทั อินเทลลิเจนทโซลูชั่นแอนดเซอรวิส จํากัด 

8 บริษทั นวิตรอน การประมูล จาํกัด 

9 บริษทั ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จํากดั 

10 บรษิทั กสท.โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน)

รายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส



คุณสมบัติของผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส



มาตรฐานของสถานที่ที่เสนอราคา

• สถานที่สําหรับผูเสนอราคา

- จัดไวเปนสัดสวน 

- ไมสามารถติดตอสือ่สารกันได

- มีที่สําหรับบุคคล 4 คน

- มีเครือ่งคอมพวิเตอรที่มีระบบปฏิบตัิการที่สามารถเสนอ
ราคาได



มาตรฐานของสถานที่ทีเ่สนอราคา

• สถานทีส่ําหรับคณะกรรมการ

–  จัดไวเปนสัดสวน ซึ่งไมสามารถติดตอสื่อสารกันได

–  มีที่สําหรับบุคคลไมนอยกวา 8 คน 

–  มีเครื่องคอมพวิเตอรที่มีระบบปฏิบตัิการที่สามารถ

แสดงผลการเสนอราคาของทุกราย 

–  มีอุปกรณแสดงผลในระหวางการเสนอราคาใหเห็น

อยางชัดเจน

–  มีเครื่องพมิพที่พิมพรายการที่เสนอราคาไดทันที



โปรแกรมระบบงาน

•ใชแบบ Sealed bid Auction

• ระยะเวลา 30 - 60นาที  

• เสนอราคาไดหลายครั้ง

• กอนเวลา 3 – 5 นาทีสุดทาย คอนอยูที่ราคาต่ําสุด     

•ในเวลา 3 – 5 นาทีสุดทาย ระบบไมแสดงราคา

ของผูใดมีสถานะใด 

• เมื่อการเสนอราคาเทากัน ระบบจะขยายเวลา

ออกไปอีก ครั้งละ 3 นาที



การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส

•  วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท เปนอํานาจของหัวหนา

สวนราชการ 

• วงเงินไมเกิน 300 ลานบาท เปนอํานาจของ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

• เกินวงเงิน หน.หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุขอให

กรมบัญชีกลางดําเนินการ

(มติ ครม. 4 ก.ค. 2549)



การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส

• กรณีเกินวงเงิน หนวยงาน คัดเลือกตลาดกลาง และขอให

กําหนดวันเวลาและสถานที่เสนอราคา 

• ยื่นตามแบบ บก. 002-1 

• สถานที่ยื่น

– กรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังจังหวัด 

• การตอบ ใชแบบ บก. 002 – 2



การเปลีย่นแปลง

• การเปลี่ยนแปลงผูใหบริการตลาดกลาง วัน เวลาและ

สถานที่เสนอราคา กรณีที่เกินวงเงนิตามมติ ครม. 4 ก.ค.2549

• หนวยงานที่จะจัดหาพสัดุ

–  ยื่นตามแบบ บก. 003 – 1 

– สถานที่ยื่นแบบ 

• กรมบัญชีกลาง

• สํานักงานคลังจังหวัด

–  การตอบ ใชแบบ บก. 003 - 2



4. การจัดทํารายงานขอซือ้ขอจาง

• จนท.พัสดุ รายงานขอความเห็นชอบ
- เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง

- รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง

- ราคามาตรฐาน หรือราคากลางหรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งสุดทาย

- วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

- กําหนดเวลาตองการใชพัสดุหรืองานจางแลวเสร็จ

- วิธีจะซื้อหรือจาง และเหตุผล

- ขอเสนออื่น ๆ 

• หัวหนาหนวยงาน

- ใหความเห็นชอบ 

- ลงนามในประกาศเชิญชวน



ขั้นตอนขั้นตอน

การการ

ดําเนินการดําเนินการ



1. การเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน

• หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

- ปดประกาศประกวดราคา ณ สถานที่ของหนวยงาน

อยางเปดเผย

- การเผยแพรประกาศทางเว็บไซต ไมนอยกวา 3 วัน

- หนวยงาน

- www.gprocurement.go.th

- การเผยแพรทําตามคูมือการจดัทําประกาศการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 



การเผยแพรเอกสารประกวดราคา

: การแจกจายหรือจําหนายเอกสารประกวดราคา ณ 

สถานที่ที่กําหนด โดยไมมีเงื่อนไข

: การแจกจายหรือจําหนายเอกสารประกวดราคา 

ดําเนินการไดตั้งแตวันที่ประกาศเชญิชวน ซึ่งจะไมนอย

กวา 3 วันนับแตวันประกาศ



การเผยแพรเอกสารประกวดราคา

: กําหนดวันเวลารบัซองขอเสนอทางดานเทคนิค         

- ตองใหเวลาผูที่จะเสนอราคาจัดทําขอเสนอ

ทางดานเทคนิคไมนอยกวา 3 วัน ไมเกนิ 30 วันนับแต

วันสุดทายของการแจกจายหรือจําหนายเอกสาร

- กําหนดเพียงวันเดียว



กําหนดระยะเวลาการรับซองขอเสนอทางเทคนิค

วันประกาศ

จันทรที่ 28
หลังวันให / ขายเอกสาร

ไมนอยกวา 3 วัน  ไมเกิน 30 วัน นบัแตวันสุดทาย

ของการแจก / ขายเอกสาร

ชวงเวลา

คํานวณราคา

จัดทําเอกสาร

ชวงเวลา

ประกาศเชิญชวน

แจก / ขายเอกสาร

ไมนอยกวา 3 วัน

วันยืน่ซองขอเสนอ

ทางเทคนิค

แจก / ขายเอกสาร

วันที่ 29 – 30 - 31

วันที ่1 – 2 – 3 วันที ่4 – 30



2.การลงชื่อในหนังสอืเงื่อนไข ๓ ฝาย

ผูประสงคจะเสนอราคา

- ยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค ตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่กําหนด

- ยื่นหนังสือเงื่อนไข 3 ฝาย ที่ไดลงชื่อแลวพรอมกบั

ซองขอเสนอทางเทคนิค 



3. การรับซองขอเสนอทางเทคนิค

• คกก. ประกวดราคา 

: รับซอง

- ตามวันเวลาและสถานทีท่ี่กําหนด
- ตามขอ 49 (1)(2)(3)และ(4) ระเบียบวาดวยการพัสดุ

: การรบัซอง

- รับซองขอเสนอทางเทคนคิ ลงทะเบยีนและลงชื่อกํากับ

- ตรวจสอบหลักประกันซอง กับ จนท.กง. และออกใบรับ 

ไมถูกตอง ใหบันทึก

- รับเอกสารหลักฐาน ตามประกาศ ไมถูกตอง ใหบันทึก

- หามรับเอกสาร เมื่อพนกําหนดเวลา



4. การพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน

• คกก. ประกวดราคา 

: เปดซองทางเทคนิค ในวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด

: พจิารณาคดัเลือกเบื้องตน 

(1) คุณสมบัติผูเสนอราคา

(2) ขอเสนอดานเทคนิค

(3) การไมมีผลประโยชนรวมกัน



คุณสมบัติผูเสนอราคาคุณสมบัติผูเสนอราคา

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุเปนผูมีอาชีพขายพัสดุ  //  รับจางงานรับจางงาน  ตามที่ประกาศตามที่ประกาศ

ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  หรือหามติดตอหรือหรือหามติดตอหรือ            
หามเขาเสนอราคากับทางราชการหามเขาเสนอราคากับทางราชการ

ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลาล
ไทยไทย      เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความ
คุมกันคุมกัน        

ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  (**(**  เลือกตามความจําเปนเลือกตามความจําเปน))

เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่จางในเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่จางใน
วงเงินวงเงิน  ไมเกินรอยละไมเกินรอยละ  5050  ของวงเงินงบประมาณหรือประมาณการของวงเงินงบประมาณหรือประมาณการ                      
(**(**  เลอืกตามความจําเปนเลอืกตามความจําเปน))

((  นรนร  ((กวพกวพ)) 13051305 //  วว  79147914  ลวลว  2222  กันยายนกันยายน  2543)2543)



คุณสมบัติผูเสนอราคาคุณสมบัติผูเสนอราคา  งานกอสรางงานกอสราง

คุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติทั่วไป

--  เปนนิตบิุคคลผูมีอาชพีรบัจางงานเปนนิตบิุคคลผูมีอาชพีรบัจางงาน  ตามทีป่ระกาศตามทีป่ระกาศ

--  ไมเปนผูถูกแจงเวยีนชื่อไมเปนผูถูกแจงเวยีนชื่อผูทิ้งงานผูทิ้งงานของทางราชการของทางราชการ  หรอืหามติดตอหรอืหามติดตอ
หรือหามเขาเสนอราคากบัทางราชการหรือหามเขาเสนอราคากบัทางราชการ

--  ไมเปนผูที่ไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกนัมีผลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอราคารายอื่นกบัผูเสนอราคารายอื่น  ณณ  วนัวนั
ประกาศประกาศ  หรือไมเปนผูมีการกระทําอนัเปนการขัดขวางการหรือไมเปนผูมีการกระทําอนัเปนการขัดขวางการ
แขงขนัราคาอยางเปนธรรมแขงขนัราคาอยางเปนธรรม

--  ไมเปนผูไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้
ศาลไทยศาลไทย        เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคาํสัง่ใหสละสิทธิ์เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคาํสัง่ใหสละสิทธิ์
และความคุมกนัและความคุมกนั  



คุณสมบัติผูเสนอราคาคุณสมบัติผูเสนอราคา  งานกอสรางงานกอสราง

คุณสมบัติพเิศษคุณสมบัติพเิศษ

-- ผานการคัดเลือกผูมีคณุสมบัติเบื้องตนผานการคัดเลือกผูมีคณุสมบัติเบื้องตน  

(**(**  เลือกตามความจําเปนเลือกตามความจําเปน))

--  เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับงานที่จางในวงเงินไมเกนิรอยละกับงานที่จางในวงเงินไมเกนิรอยละ  5050  ของวงเงินของวงเงิน
งบประมาณหรือประมาณการงบประมาณหรือประมาณการ                                                

(**(**  เลือกตามความจําเปนเลือกตามความจําเปน))

((  นรนร  ((กวพกวพ)) 13051305 //  วว  79147914  ลวลว  2222  กนัยายนกนัยายน  2543)2543)



หนังสือรับรองผลงานหนังสือรับรองผลงาน

ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจางราคาจาง  หมายถึงหมายถึง  ผลงานที่ใชเทคนิคในการผลงานที่ใชเทคนิคในการ
ดําเนินการเหมือนกันกับงานที่ประกวดราคาดําเนินการเหมือนกันกับงานที่ประกวดราคา
จางจาง  และตองเปนผลงานในสัญญาเดียวและและตองเปนผลงานในสัญญาเดียวและ
เปนสัญญาผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จตามเปนสัญญาผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จตาม
สัญญาที่ไดมีการสงมอบงานและตรวจรับสัญญาที่ไดมีการสงมอบงานและตรวจรับ
เรียบรอยแลวเรียบรอยแลว



ผลงานกอสรางผลงานกอสราง

ผลงานกอสรางที่ผูเสนอราคานํามายื่นนั้นผลงานกอสรางที่ผูเสนอราคานํามายื่นนั้น  

จะตองเปนผลงานที่กระทําสัญญากบัสวนจะตองเปนผลงานที่กระทําสัญญากบัสวน

ราชการราชการ  รัฐวสิาหกิจหรือเอกชนรัฐวสิาหกิจหรือเอกชน  ซึ่งผูวาจางซึ่งผูวาจาง

โดยตรงโดยตรง  ไมใชผลงานอนัเกิดจาการรบัจางชวงไมใชผลงานอนัเกิดจาการรบัจางชวง



ขอเสนอทางเทคนิค

• หนังสือเงื่อนไขสัญญา 3 ฝาย

• เอกสารที่ใชตรวจสอบคุณสมบัติการไมมีผลประโยชนรวมกัน

• รูปแบบ คุณลักษณะ คุณสมบัติทางเคมหีรือฟสิกส สวนประกอบ
อื่นในตัวพัสดุ

• หนังสือมอบอํานาจ

• หลักประกันซอง

• ** หนังสือรับรองผลงาน

• ** บัญชีรายการกอสราง / ใบแจงปริมาณงาน

• บัญชีรายการเอกสารอื่นตามที่ประกาศกําหนด



การคดัเลือกพสัดุ หรือ งานจาง

- คุณภาพ
- คุณสมบัติ

- รูปแบบ คุณลักษณะ
- อายุการใชงาน ความคุมคา
- มาตรฐานเดียวกัน

- เปนประโยชนตอทางราชการ



ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนัผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั

  บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดา  //  นิติบุคคลนิติบุคคล

  เขาเสนอราคาเขาเสนอราคา  //  เขาเสนองานเขาเสนองาน  

  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรง  //  ทางออมทางออม

  ในคราวเดียวกันในคราวเดียวกัน



ความสัมพันธความสัมพันธ  เชิงบริหารเชิงบริหาร

เปนเปน  ..................  ในกิจการในกิจการ

หนึ่งหนึ่ง

–– ผูจัดการผูจัดการ

–– หุนสวนผูจัดการหุนสวนผูจัดการ

–– กรรมการผูจัดการกรรมการผูจัดการ

–– ผูบริหารผูบริหาร

–– ผูมีอํานาจในการผูมีอํานาจในการ

ดําเนนิงานดําเนนิงาน

มีอาํนาจในการมีอาํนาจในการ

บริหารจดัการอกีบริหารจดัการอกี

กิจการหนึ่งหรือกิจการหนึ่งหรือ

หลายกิจการหลายกิจการ



ความสัมพันธเชิงทุนความสัมพันธเชิงทุน

เปนเปน  ....................  ในกิจการหนึ่งในกิจการหนึ่ง

–– หุนสวนในหางหุนสวนหุนสวนในหางหุนสวน

สามัญสามัญ

–– หุนสวนไมจํากัดความหุนสวนไมจํากัดความ

รับผิดในรับผิดใน  หจกหจก..

–– ผูถือหุนรายใหญในผูถือหุนรายใหญใน  

บจกบจก.. //  บมจบมจ..

( ( > 25 %> 25 %  ของกิจการของกิจการ ) )

เปนเปน  ....................  อีกรายหนึ่งอีกรายหนึ่ง  //  

หลายรายหลายราย

–– หุนสวนในหางหุนสวนหุนสวนในหางหุนสวน

สามัญสามัญ

–– หุนสวนในหุนสวนใน  หจกหจก..

–– ผูถือหุนรายใหญในผูถือหุนรายใหญใน  

บจกบจก.. //  บมจบมจ..



ความสัมพันธไขวกันความสัมพันธไขวกัน

เปนเปน  ..................  ในกิจการในกิจการ
หนึ่งหนึ่ง

–– ผูจัดการผูจัดการ

–– หุนสวนผูจัดการหุนสวนผูจัดการ

–– กรรมการผูจัดการกรรมการผูจัดการ

–– ผูบริหารผูบริหาร

–– ผูมีอํานาจในการผูมีอํานาจในการ
ดําเนนิงานดําเนนิงาน

เปนเปน  ....................  ในกิจการหนึ่งในกิจการหนึ่ง

–– หุนสวนในหางหุนสวนหุนสวนในหางหุนสวน
สามัญสามัญ

–– หุนสวนในหุนสวนใน  หจกหจก..

–– ผูถือหุนรายใหญในผูถือหุนรายใหญใน  
บจกบจก.. //  บมจบมจ..

( ( > 25 %> 25 %ของกิจการของกิจการ ) )



เอกสารแสดงคุณสมบัติเอกสารแสดงคุณสมบัติ  ::  ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน

ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคลผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  

--  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบริษัทสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบริษัท  

--  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมผูมีอํานาจควบคุม  ((ถามีถามี))

--  สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่มสําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม  ((ถามีถามี))

--  รับรองสําเนาถกูตองโดยผูมีอํานาจรับรองสําเนาถกูตองโดยผูมีอํานาจ



เอกสารแสดงคุณสมบัติเอกสารแสดงคุณสมบัติ  ::  ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน

ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคลผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  

--  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล

--  หนังสือบริคณหสนธิหนังสือบริคณหสนธิ    

--  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ    ผูมีอํานาจควบคุมผูมีอํานาจควบคุม  ((ถามีถามี))
และบัญชผีูถือหุนรายใหญและบัญชผีูถือหุนรายใหญ    

--  สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่มสําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม  ((ถามีถามี))

--  รับรองสําเนาถกูตองโดยผูมีอํานาจรับรองสําเนาถกูตองโดยผูมีอํานาจ



เอกสารแสดงคุณสมบัติเอกสารแสดงคุณสมบัติ  ::  ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน

ผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช

นิติบุคคลนิติบุคคล

–– สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน

–– สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวนสําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  ((ถามีถามี))

–– สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูเปนหุนสวนสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูเปนหุนสวน  

–– รับรองสําเนาถกูตองโดยผูมีอํานาจรับรองสําเนาถกูตองโดยผูมีอํานาจ



การพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน

•คกก.ประกวดราคา 
: พิจารณาแลวผาน 

ใหแจงผลเฉพาะรายตามแบบ บก. 004-1
โดยไมเปดเผยตอสาธารณชน / ไมประกาศรายชื่อ

: พิจารณาแลวมีผูเสนอรายเดียว 

ใหยกเลกิดําเนินการใหม หรือ ขอยกเวน กวพ.อ.
หากจําเปนมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชนราชการ ให

คณะกรรมการตอรองราคา นําเสนอหัวหนาหนวยงาน

เพื่อดําเนินการตอไป (มติ ครม. 4 ก.ค.49)



แบบแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน(บก.004)

• ชื่อโครงการ 

• มติคณะกรรมการ

•ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา

•ไมผานการคัดเลอืกเบื้องตน เนื่องจาก

•มีคุณสมบตัิไมครบถวน

•มีขอเสนอทางดานเทคนิคไมเปนตามที่ได

ประกาศ

•เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน



5.5.  การอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบือ้งตนการอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบือ้งตน

ผูที่ไมผานการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนผูที่ไมผานการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน  

–– หากจะคดัคานหากจะคดัคาน  

–– ใหอุทธรณตอหัวหนาหนวยงานใหอุทธรณตอหัวหนาหนวยงาน  ใชแบบใชแบบ  บกบก  004004--22

–– ภายในภายใน  33  วันวัน  นับแตวันที่ไดรับแจงนับแตวันที่ไดรับแจง

หัวหนาหนวยงานตองพิจารณาใหเสร็จในหัวหนาหนวยงานตองพิจารณาใหเสร็จใน  77  วันวัน  

ในระหวางการพิจารณาอุทธรณของหัวหนาหนวยงานในระหวางการพิจารณาอุทธรณของหัวหนาหนวยงาน

จะดําเนินการขั้นตอนตอไปไมไดจะดําเนินการขั้นตอนตอไปไมได



การอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนการอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน  ((ตอตอ))

ถาหัวหนาหนวยงานวินิจฉัยวาผูประสงคจะเสนอราคาถาหัวหนาหนวยงานวินิจฉัยวาผูประสงคจะเสนอราคา

รายใดควรไดรับการพิจารณาเปนผูมีสิทธิเสนอราคารายใดควรไดรับการพิจารณาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  

ใหให  คกกคกก..  แจงเพิม่ชือ่ผูนั้นในรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาแจงเพิม่ชือ่ผูนั้นในรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา

ตามแบบตามแบบ  บกบก.004.004--33

ถาหัวหนาหนวยงานพิจารณาไมเสร็จในถาหัวหนาหนวยงานพิจารณาไมเสร็จใน  77  วันวัน  ใหถือวาใหถือวา  

อุทธรณฟงขึ้นอุทธรณฟงขึ้น

คาํวนิิจฉัยของหัวหนาหนวยงานใหเปนอันถึงที่สุดคาํวนิิจฉัยของหัวหนาหนวยงานใหเปนอันถึงที่สุด          

ในชั้นฝายบริหารในชั้นฝายบริหาร



6. การแจงการนัดหมาย

• การแจงนัด วัน เวลา สถานที่ที่เสนอราคา 

: แจงนัดผูมีสิทธิเสนอราคาตามที่กรมบัญชีกลาง

เห็นชอบในแบบ บก 002-2

: กําหนดวันเสนอราคาตองเปนวันทําการ

: กําหนดเวลาเสนอราคาตองเปนเวลาราชการ    

แตเสร็จหลังเวลาราชการได

: การแจงนัดใชแบบ บก 005 

: แนบแบบ บก. 006 เพือ่ใหผูมีสิทธิเสนอราคา

นํามายื่นในวันเสนอราคา 



แบบแจงกําหนดวันเวลาสถานที่ ฯ (บก.005)

• ชื่อโครงการ 

• วันเดือนป ที่เสนอราคา

• เวลาเริ่มลงทะเบียน

• สถานที่เสนอราคา

• ระยะเวลาการลงทะเบียน(30นาที)

• ระยะเวลาการทดสอบระบบ(15นาที)

• ระยะเวลาในการเสนอราคา

• ใหแจงรายชื่อผูแทนตามแบบ บก 006



การแจงการนัดหมาย (ตอ)

: คกก.ประกวดราคา สงมอบขอมูลเบื้องตนตามแบบ 

บก.021 ใหตลาดกลางกอนวันเสนอราคา 2  วันทําการ 
เพือ่ใหตลาดกลางเตรียมระบบ และออก Username & 

Password ของผูมีสิทธิเสนอราคา



ขอมูลเบือ้งตนตามแบบ บก.021

• ชื่อโครงการ / สินคา

•วงเงินเริ่มตนการประมูล

•วันเดือนป ที่เสนอราคา

•ระยะเวลาในการลงทะเบียน

•ระยะเวลาทดสอบระบบ

•ระยะเวลาในการเสนอราคา

•ชวงระยะเวลาสดุทายที่จะไมแสดงรูปคอน

•รายชื่อผูมีสทิธิเสนอราคา



7. การกําหนดราคาเริ่มตนในการเสนอราคาการกําหนดราคาเริ่มตนในการเสนอราคา

: งานกอสรางใชราคากลาง

: งานจัดซื้อพัสดุใชวงเงินประมาณ



8. การปฏิบัติเขาสูกระบวนการเสนอราคา

• ในวันเสนอราคา

- ผูที่ไมไปจะถูกตัดสิทธิ 

- ถามีผูไปรายเดยีว ใหยกเลิก แตถามีเหตุผล

สมควรเพื่อประโยชนราชการ ให

คณะกรรมการตอรองราคา นําเสนอหัวหนา

หนวยงานเพื่อดําเนินการตอไป  

(มติ ครม. 4 ก.ค.49)



การปฏิบัติเขาสูกระบวนการเสนอราคา

ผูที่เกี่ยวของกบักระบวนการเสนอราคา
: ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส

: คณะกรรมการประกวดราคา

: เจาหนาที่ของรัฐ

: ผูสิทธิเสนอราคา



ผูใหบริการตลาดกลาง

•เตรียมความพรอมของระบบโปรแกรมการเสนอราคา 

- ใชแบบ Sealed bid Auction

- ระยะเวลา ๓๐ - ๖๐นาที  

- กอนเวลา ๓ – ๕ นาทีสุดทาย คอนอยูที่ราคาต่ําสุด    

-ในเวลา๓ – ๕ นาทีสุดทาย ระบบไมแสดงราคาของ

ผูใด มีสถานะใด 

- เมื่อหมดเวลา ถาราคาต่ําสุดเทากันหลายราย

จนไมอาจชี้ขาดได ใหขยายเวลาออกไปอีก

ครั้งละ ๓ นาที จนกวาจะไดราคาต่ําสุดเพียงรายเดียว



ผูใหบริการตลาดกลาง

: เตรียมความพรอมของระบบไมนอยกวา 15 นาที

: ทดสอบระบบและการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา 
: มอบ Username & Passwordของผูมีสิทธิเสนอราคาใหกับ  
ประธาน คกก.ประกวดราคา กอนลงทะเบียนผูมีสิทธิเสนอ

ราคา ไมนอยกวา 5 นาที 

: จะตองมีบุคลากรดาน IT ประจํา ณ สถานที่เดียวกบัคกก.
ประกวดราคา

: ลงชื่อในหนังสือเงื่อนไข 3 ฝาย 



คณะกรรมการประกวดราคา

:ไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองประจําอยู ณ สถานที่เสนอราคา

: รับ Username & Password จากผูใหบริการตลาดกลาง

: รับแบบ บก. 006 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล สําเนาบัตรประชาชนของผูแทนผูมีสิทธ ิ   

เสนอราคา  และหนังสือมอบอํานาจตรวจสอบความ

ถูกตอง 



คณะกรรมการประกวดราคา

: จัดใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนตอกรรมการที่

ไดรับมอบหมาย 

: มอบ Username & Password ใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคา 

: ใหเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับมอบหมายนําไปยงั
สถานที่ที่กําหนด



คณะกรรมการประกวดราคา

: ประกาศผูหมดสิทธิเสนอราคา ตามแบบ บก. 007

ปดไว ณ สถานที่ที่เสนอราคา

: เมือ่การเสนอราคาสิ้นสุดลง ใหปลดประกาศและสง

สําเนาประกาศใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นทราบ

: ยกเลิกการประกวดราคา หากมีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียง

รายเดียว แลวรายงานหัวหนาหนวยงาน แตถามีเหตุผล

สมควรเพือ่ประโยชนราชการ ใหคณะกรรมการตอรอง

ราคา นําเสนอหัวหนาหนวยงานเพือ่ดําเนินการตอไป  

(มติ ครม. 4 ก.ค.49)



คณะกรรมการประกวดราคา

: ตองดแูลการเสนอราคาทุกขั้นตอนใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย สจุริต เปนธรรม

: มีเหตุที่จะทําใหเกิดความไมเรียบรอย หรือไมเปน

ธรรมเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา

ยกเลิก หรือเลื่อนการเสนอราคาออกไป แลว

รายงานหัวหนาหนวยงาน



เจาหนาที่ของรัฐ

: นําผูมีสิทธิเสนอราคาไปยังสถานที่ที่กําหนด

: ในระหวางการทดสอบระบบของผูมีสิทธิเสนอราคา 

หากมีปญหาใหไปรายงานตอ คกก. ประกวดราคา

: สังเกตการณและดูแลใหการเสนอราคาเปนไปดวยความ

เรียบรอย 

: กรณีเกิดเหตุที่ทําใหการเสนอราคาไมเรียบรอย หรือไม

เปนธรรม ใหรายงานประธาน คกก.ประกวดราคาโดยดวน



ผูมีสิทธิเสนอราคา

: ไปสถานที่ที่เสนอราคาตามวนัเวลาที่กําหนด

: ไมไป / ไปไมทันเวลาการลงทะเบียน 

ถกูตัดสิทธิ / ถูกยึดหลักประกันซอง

: ลงทะเบียนตอหนากรรมการประกวดราคา 

: ยื่นแบบ บก. 006 (รายชื่อไมเกิน 3 คน) พรอมสําเนา         

หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประชาชนและ

รับรองสําเนา และหนังสือมอบอาํนาจ

: รับมอบ Username & Password



ผูมีสิทธิเสนอราคา

: เขาประจํา ณ สถานที่ที่กําหนด ซึ่งแยกจากรายอื่น

: ทดสอบระบบการเสนอราคา กอนเวลา 15 นาที

: หามนําเครือ่งมือสื่อสารเขามาในสถานที่เสนอราคา     

(หองเคาะราคา)

: หามมีการติดตอสื่อสารกบับุคคลอืน่ไมวาดวยวธิีใดๆ



การเสนอราคา

• เมื่อถึงกาํหนดเวลาเสนอราคา

: ประธาน คกก.แจงกําหนดราคาเริม่ตน

- กอสราง ใชราคากลาง

- ซื้อพัสดุ ใชวงเงินงบประมาณ

: ผูมีสิทธิเสนอราคา

- ตองเสนอราคาต่ํากวาราคาสูงสุด

- เสนอราคาไดหลายครั้ง 

- การเสนอราคาตองต่ํากวาราคาที่ตนเคยเสนอ



การเสนอราคา

• เมื่อการประมูลทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น 

: มีผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียว

: ผูใหบริการตลาดกลาง

- พิมพขอมูลสรุปผลการเสนอราคาต่ําสุดและ

รายละเอยีดของการเสนอราคาใหคณะกรรมการ เพือ่ใช

ประกอบการพิจารณา

- พิมพแบบ บก. 008 จากระบบ ใหคณะกรรมการ

เพือ่มอบใหผูเสนอราคาลงนามยนืยันราคาสุดทาย 



การเสนอราคา

• เมื่อการประมูลทางอเิล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น 

: มีผูเสนอราคาเทากนัหลายรายจนไมอาจตัดสินได

: ระบบขยายเวลาการเสนอราคาออกไปอีกครั้งละ 3 นาที 

โดยอัตโนมัติ จนกวาจะมีผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียว

: ผูใหบริการตลาดกลาง

- พิมพขอมูลสรุปผลการเสนอราคาต่ําสุดและรายละเอียด

ของการเสนอราคาใหคณะกรรมการ เพื่อใชประกอบการ

พิจารณา

- พิมพแบบ บก. 008 จากระบบ ใหคณะกรรมการเพื่อมอบ

ใหผูเสนอราคาลงนามยืนยันราคาสุดทาย 



การพิจารณาผล

• เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง คกก.ประกวดราคา 

ประชุมเพื่อรับราคา



ราคามาตรฐาน

ราคาตลาด

ราคาการประมูล

การประมูลการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส

ราคาการประมูล

วงเงินงบประมาณ

ราคาสูงสุดในการ

จัดซื้อพัสดุที่พึงรับได



วงเงินงบประมาณ

งานกอสราง

ราคากลาง

ราคาประมูล

การประมูลงานกอสรางทางอิเล็กทรอนิกส

งานกอสราง 

ราคากลาง

ราคาประมูล 

ใชขอ 43(1)(3)

15%

15%
สตง.

- เรียกตอรองราคา ลดแลว

ไมสูงกวา / สูงกวา10 % 

 ไมลด เหมาะสม OK

-ไมไดผล ลดรายการ / จํานวน / 

เนื้องาน / ขอเงินเพิ่ม / ยกเลิก

สตง.



การพิจารณาผล

•คกก. รายงานให หน.หนวยงานทราบ

- ภายในวันทําการถัดไป 

- ภายใน 5 วันทําการถดัไปจากวันรายงานครั้งแรก 

สําหรับการจางเหมากอสรางที่ตองมีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา 

• หน.หนวยงานเห็นชอบ ให คกก. แจงผล

• หน.หนวยงานไมเห็นชอบ ให คกก.ทบทวน ใน 3 วัน  

ถา คกก. ยืนยัน และ หน.หนวยงานไมเห็นดวย ใหยกเลิก 

แจงผล 



9. การแจงผลการพิจารณา

• รับราคา ให คกก. แจงผลใชแบบ บก 010-1 ทุกราย 

• ไมเห็นดวยและยกเลิก แจงผลใชแบบ บก 010-2

• หัวหนาเจาหนาที่พัสดุประกาศเว็บไซตสวนราชการและ

กรมบัญชีกลาง อยางนอย 3 วัน



10.การอุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคา

•หากผูเสนอราคาไมเห็นดวยหรือไมไดรับความเปน

ธรรม

•ใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน

• กวพ.อ. พิจารณาใหเสร็จใน 30 วันในระหวาง

อุทธรณ จะดําเนินการในขั้นตอนตอไปไมได

•การพิจารณาอุทธรณของ กวพ.อ. มติใหเปนอัน   

ถึงที่สดุในชั้นของฝายบริหาร 



การอุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคา

•ในกรณีที่  กวพ .อ . เห็นวาอุทธรณฟง ขึ้น  หรือ   

คํารองเรียนมีผล ใหสั่งใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ

ดําเนินกระบวนการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจาก

ขั้นตอนใดก็ไดตามแตจะมีคําสั่ง 

•ในกรณีที่ กวพ.อ. เห็นวาอุทธรณฟงไมขึ้น หรือ   

คํารองเรียนมีผล หรือฟงขึ้นแตไมมีผลเปนการ

เปลี่ ยนแปลงผลการพิจารณาที่ ไดแจ งไปแลว   

ก็ใหแจงหนวยงานเพื่อดําเนินการตอไป 



ขั้นตอนการจัดหาพสัดุดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส

ผูสั่งซื้อสัง่จาง

การดําเนนิการ

กอนการดาํเนินการ

การจัดทําสัญญา

การตรวจรับ

การเบิกจายเงิน

1. ตรวจสอบวงเงิน แผนการจัดหา

2. การจัดทําราง TORและเอกสารประกวดราคา

3. การเผยแพร TOR 

4. การขอแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา

5. การคัดเลือกตลาดกลางและกําหนดวันเวลาและสถานที่

6. การจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง

1.การเผยแพรเอกสารประกวดราคา

2.การรับซองขอเสนอทางเทคนิค

3.การคัดเลือกเบื้องตนและลงนามหนงัสือ 3 ฝาย

4.การแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน

5.การอุทธรณผลการคัดเลือกเบื้องตน

6.การแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา

7.การกําหนดราคาเบื้องตนในการเสนอราคา

8.การปฏิบัติเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

9.การอุทธรณผลการเสนอราคา



ขั้นตอนการจัดหาพสัดุดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส

ผูสัง่ซื้อสั่งจาง

การดําเนินการ

กอนการดําเนนิการ

การจัดทําสัญญา

การตรวจรับ

การเบกิจายเงิน

1.หวัหนาสวนราชการ

(ไมเกิน 50 ลานบาท)

2.ปลดักระทรวง

(เกิน 50 ลานบาท ไม

เกิน 100 ลานบาท)

3.รัฐมนตรี

(เกิน 100 ลานบาท)



ขั้นตอนการจัดหาพสัดุดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส

ผูสั่งซื้อสั่งจาง

การดําเนินการ

กอนการดําเนนิการ

การจัดทําสัญญา

การตรวจรับ

การเบกิจายเงิน

1. หวัหนาสวนราชการ

2. ผูที่ไดรับมอบอํานาจ



ขั้นตอนการจัดหาพสัดุดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส

ผูสั่งซื้อสั่งจาง

การดําเนินการ

กอนการดําเนนิการ

การจัดทําสัญญา

การตรวจรับ

การเบกิจายเงิน

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2. คณะกรรมการตรวจงานจาง

และผูควบคุมงาน

บอกเลกิ งด ลดคาปรับ 

แกไขเปลีย่นแปลงสัญญา



ระยะเวลาตามขั้นตอนแนวทางปฏิบตัิการจัดหาพสัดุ

ทางอิเล็กทรอนิกส (เต็ม)

ตรวจสอบวงเงิน
แผนการจัดหา 

(1/2)

อุทธรณผลราคา

แบบ บก.010 - 3

(3+30)

การเสนอราคา

พิจารณาผล

(1/2 +1)

เลือกตลาดกลาง

(4)
จัดทํารายงาน

(1/2)

จัดทํา TOR 

(3)

คัดเลือกเบื้องตน

(3)

แจงผล

แบบ บก.004-1

(1/2)

อุทธรณผล

แบบ บก.004 -2

(3+7)

แจงนัดหมาย

แบบ บก.005 + บก.006

แบบ บก.021

(1/2+2)

เผยแพรเอกสาร

กําหนดวันรับซอง

(3+3 >30)

รับซอง

(1/2)

เผยแพร TOR

(3+3)
ขอแตงตั้ง คกก.

(4)

(102) 



ระยะเวลาตามขั้นตอนแนวทางปฏิบตัิการจัดหาพสัดุ

ทางอิเล็กทรอนิกส (กลาง)

ตรวจสอบวงเงิน
แผนการจัดหา 

(1/2)

อุทธรณผลราคา

แบบ บก.010 - 3

(3+30)

การเสนอราคา

พิจารณาผล

(1/2)

เลือกตลาดกลาง

(4)
จัดทํารายงาน

(1/2)

จัดทํา TOR 

(3)

คัดเลือกเบื้องตน

(3)

แจงผล

แบบ บก.004-1

(1/2)

อุทธรณผล

แบบ บก.004 -2

(3+7)

แจงนัดหมาย

แบบ บก.005 + บก.006

แบบ บก.021

(1/2+2)

เผยแพรเอกสาร

กําหนดวันรับซอง

(3+4)

รับซอง

(1/2)

เผยแพร TOR

(3+3)
แตงตั้ง คกก.

(4)

(75)



ระยะเวลาตามขั้นตอนแนวทางปฏิบตัิการจัดหาพสัดุ

ทางอิเล็กทรอนิกส (เรงรัด)

ตรวจสอบวงเงิน
แผนการจัดหา 

(1/2)

การเสนอราคา

พิจารณาผล

(1)

จัดทํารายงาน

(1/2)

จัดทํา TOR 

เผยแพร

(3+3+3)

แจงผล

แบบ บก.004-1

(1/2)

แจงนัดหมาย

แบบ บก.005 + บก.006

แบบ บก.021

(1/2 +2)

เผยแพรเอกสาร

กําหนดวันรับซอง

(3+4)

รับซอง

คัดเลือกเบื้องตน

(3)

แตงตั้ง คกก.

เลือกตลาดกลาง

(7)

(31)



Download แนวทางการปฏิบัติ 

www.gprocurement.go.th

----------------------------------------------------------------------

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม

  สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง

โทร. 02-298-6300-05

e-mail : opm@cgd.go.th



ขอบคุณ

และ

สวัสดีครับ

E-mail:cherdcme@cgd.go.th

เชิดชัย  มีคํา


