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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
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ และแนวทาง
การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชได
โดยกวางขวางแพรหลาย โปรงใส มีการแขงขัน อยางเปนธรรม ประหยัดงบประมาณของแผน ดิน
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 วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐ มนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แ กไขเพิ่มเติมดวยวิธีการซื้อหรือการจาง
แตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษและวิธี
กรณีพิเ ศษที่สามารถทําไดตามระเบียบอื่น โดยกําหนดใหผูเสนอราคาไดเสนอราคาแขงขัน กันเอง
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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 หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคา
ตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป ดําเนินการตามระเบียบนี้ เวน แตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได
การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ดําเนินการ
ขอ ๕ ความสัมพันธกับระเบียบอื่น
นอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้น ๆ ควบคูไปดวย
เวนแตคณะกรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะกําหนดหรือวินิจฉัยเปนประการอื่น
ขอ ๖ คณะกรรมการ
ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เรียกโดยยอวา “กวพ.อ.”
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อ สารเปน รองประธานกรรมการ อัย การสู งสุด ผูอํ านวยการสํา นัก งบประมาณ เลขาธิ การ
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) กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดการปฏิบัติใ นกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ตอคณะรัฐมนตรี
(๗) แต งตั้ งคณะอนุ กรรมการเพื่ อดํ าเนิ นการต าง ๆ ตามระเบี ยบนี้ หรื อตามที่ กวพ.อ.
มอบหมาย แลวเสนอให กวพ.อ. พิจารณา เวนแต กวพ.อ. จะมีม ติมอบหมายใหดําเนิน การแทน
กวพ.อ. ไปได
ขอ ๘ การเตรียมดําเนินการ
(๑) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุตามขอ ๔ แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารการประกวดราคากอนเริ่มการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้
เมื่ อ ขอบเขตของงานดั ง กล า วได รั บ อนุ มั ติ แ ล ว ให นํ า สาระสํ า คั ญ ที่ ส ามารถเผยแพร ไ ด ป ระกาศ
ทางเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงาน และส ง ให ก รมบั ญ ชี ก ลางเผยแพร ท างเว็ บ ไซต ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง
(www.gprocurement.go.th) เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ
หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว เมื่อคณะกรรมการ
ตามข อ นี้ พิ จ ารณาเห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง ขอบเขตของงานตามนั้ น และดํ า เนิ น การเสร็ จ แล ว
ใหเ สนอหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความเห็น ชอบแลวนําลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและ
กรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควรดวยก็ได
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(๒) ในระหวางดําเนินการตาม (๑) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจงอธิบดีกรมบัญชีกลาง
เพื่อขอใหแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ (ระบุชื่อตามความเหมาะสม) โดยจะเสนอ
รายชื่ อ กรรมการบางส ว นหรื อ ทั้ ง หมดเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาด ว ยก็ ไ ด และขอให คั ด เลื อ ก
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากทะเบียนที่มีอยู เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดการประมูลดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตลอดจนขอใหกําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา เพื่อเปนขอมูลใหคณะกรรมการ
ดําเนินการตอไป
คาใชจายในการจัดการประมูลสําหรับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูไ ด รับ การแจง ตามข อ ๙ วา เปน ผู มีสิ ท ธิเ สนอราคา ตามหลัก เกณฑ แ ละวิธี ก ารที่ กวพ.อ.
ประกาศกําหนด
(๓) ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ประกอบดวย
ประธานกรรมการหนึ่งคนจากบุคลากรในหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวา
สามคนและไมมากกวาหาคน ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําอยางนอยหนึ่งคน ทั้งนี้จะแตงตั้งตามขอเสนอของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุทั้งหมด
หรือบางสวนก็ได โดยใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานนั้นเปนกรรมการ
และเลขานุการ และเจาหนาที่พัสดุในหนวยงานนั้นเปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการประกวดราคาดังกลาวนําสาระสําคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสาร
การประกวดราคา และเอกสารเบื้องตน อื่ น ๆ ที่ สามารถเผยแพร ไดล งประกาศทางเว็ บไซตของ
หนวยงานและกรมบัญชีกลางเปน เวลาไมนอยกวาสามวัน โดยกําหนดใหมีการจัดทําซองขอเสนอ
ดานเทคนิค การวางหลักประกันซอง วัน เวลาและสถานที่ที่ใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค เงื่อนไข
เงื่อนเวลาและสถานที่ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะแจกจายหรือจําหนายเอกสารดังกลาวก็ได
ขอ ๙ การยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
(๑) ใหผูประสงคจะเสนอราคายื่นซองขอเสนอดานเทคนิคตอคณะกรรมการประกวดราคา
ตามขอ ๘ (๓) ผานทางหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคากําหนด
โดยตองใหเวลาไมนอยกวาสามวันนับแตวันสุดทายของการแจกจายหรือจําหนายเอกสารตามขอ ๘ (๓)
แตตอ งเปนระยะเวลาภายใน ๓๐ วันนับแตวันแรกที่กําหนดใหยื่นซองดังกลาว
การรับซองขอเสนอดานเทคนิคตามวรรคหนึ่งใหเปน ไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้น ๆ เวนแต กวพ.อ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
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(๒) เมื่อสิ้นกําหนดเวลาตาม (๑) แลว ใหคณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการคัดเลือก
เบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา โดยพิจารณาวา
ก. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาครบถวนหรือไม และยื่นเอกสารตาง 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 ทั้งนี้ใ นระหวางการพิจารณาจะดําเนินการ
ขั้น ตอนตอไปมิได ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานจะตองแจงผลการพิจารณาใหผูคัดคานแตละรายทราบ
หากหัวหนาหนวยงานไมอาจแจงผลการพิจารณาวินิจฉัยใหผูคัดคานทราบภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวา
คําอุทธรณนั้นฟงขึ้น คําวินิจฉัยของหัวหนาหนวยงานใหเปนอันถึงที่สุดในชั้นของฝายบริหาร
(๔) ในกรณีที่ปรากฏวามีผู มีสิทธิเสนอราคาเพี ยงรายเดีย ว ใหหน วยงานที่จ ะจัดหาพัส ดุ
ยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด แลวเริ่มดําเนินการใหมหรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ. ดําเนินการจัดหา
ดวยวิธีการอื่นก็ได
ขอ ๑๐ การเสนอราคา
เมื่อ พิจ ารณาคั ดเลื อกเบื้อ งต น ตามข อ ๙ และไดรั บ แจ งวั น เวลาและสถานที่ เสนอราคา
จากอธิบดีกรมบัญชีกลางแลว ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจงวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาใหผูมีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
(๑) ให ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาแต ล ะรายส ง ผู แ ทนไม เ กิ น รายละสามคนเข า สู ก ระบวนการ
เสนอราคากอนเวลาเริ่ม การเสนอราคา โดยใหแ จงชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. กําหนดในวันเสนอราคา
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และใหเขาประจําในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น และมีเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเขาประจํา หามมี
การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ไมวาดวยวิธีใด เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแลว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนมิได แตอาจขอถอนผูแทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได หากผูมีสิทธิ
เสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคา
ประกาศเป น ผู หมดสิ ท ธิเ สนอราคา แล วแจง ผูแ ทนผูมี สิท ธิ เสนอราคาที่เ หลื อ อยู ทุก รายเพื่อ เข า สู
กระบวนการเสนอราคา แต ถ า มี ผู มี สิ ท ธิเ สนอราคาเพี ย งรายเดี ย วเมื่ อ ถึ ง เวลาเริ่ ม การเสนอราคา
ใหนําความในขอ ๙ (๔) มาใชโดยอนุโลม
(๒) ให อ ธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลางเป น ผู กํ า หนดวั น เวลาและสถานที่ เ สนอราคาด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสถานที่เสนอราคาอาจตางจากที่ตั้งของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุก็ได เวนแต
กวพ.อ. จะมีม ติเปน ประการอื่น วัน ที่กําหนดใหมีการเสนอราคาตองเปน วัน ราชการ และใหเริ่ ม
กระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในเวลาราชการ แตจะสิ้นสุดลงนอกเวลาราชการก็ได
ทั้งนี้ กระบวนการเสนอราคาใหกระทําภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบนาทีและไมเกินกวาหกสิบนาที
โดยประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศกําหนดเวลาแนนอนที่จะใชในกระบวนการเสนอราคา
ใหทราบลวงหนากอนเริ่มกระบวนการเสนอราคา
(๓) เมื่อเริ่มกระบวนการเสนอราคา ใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาเริ่มการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาจะตรวจสอบควบคุมอยู ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการ
ประกวดราคาจัดไว การเสนอราคากระทําไดหลายครั้ง จนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
แจงเตือนวาเปนชวงเวลาสามถึงหานาทีสุดทาย ในชวงเวลาดังกลาว ระบบจะไมแสดงวาราคาของผูใด
มีสถานะใด เมื่อหมดเวลาแลวใหประธานแจงสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
เมื่อสิ้นสุดเวลาตามที่กําหนดใน (๒) แลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายราย
จนไมอาจชี้ขาดได ใหคณะกรรมการประกวดราคาขยายเวลาออกไปอีกสามนาทีโดยนําความในวรรคกอน
มาใช โดยอนุโ ลม ทั้ง นี้ ใหผู มีสิทธิ เสนอราคาทุ กรายมีสิ ทธิเ ขาเสนอราคาในช วงเวลาที่ขยายนั้ น
และเมื่อครบกําหนดเวลาแลว หากยังไมอาจชี้ขาดได ใหขยายเวลาออกไปอีกครั้งละสามนาทีจนไดผูเสนอราคา
ต่ําสุดเพียงรายเดียวในชวงเวลาที่ขยายเวลาออกไป จึงใหแจงสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
(๔) คณะกรรมการประกวดราคาจะประชุมพิจารณาทันทีที่กระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง
เพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายใด มตินั้นตองแสดงเหตุผลประกอบ
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การพิจารณาแลวรายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทําการถัดไป หากหัวหนา
หนวยงานเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายทราบ แตหากหัวหนาหนวยงานไมเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการ
ทราบเพื่อ ชี้ แ จงภายในสามวั น เมื่ อ ได รั บคํ า ชี้แ จงแลว หากหั ว หน า หน ว ยงานพิ จ ารณาเห็ น ชอบ
ตามมติของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
แต ห ากหั ว หน า หน ว ยงานยั ง คงไม เ ห็ น ชอบตามมติ ค ณะกรรมการภายในสามวั น ให หั ว หน า
หนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคาและแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายและรายงานให กวพ.อ. ทราบ
การแจงผลการพิจารณาของหัวหนาหนวยงานใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ ใหดําเนินการภายใน
สามวันนับแตวันที่หัวหนาหนวยงานพิจารณาใหความเห็น และใหประกาศทางเว็บไซตของหนวยงาน
และกรมบัญชีกลางดวยอยางนอยสามวัน
(๕) ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา
ของหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็น วามีเหตุอื่น ใดอัน ควรรองเรียนเพื่อความเปน ธรรม
ใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ กวพ.อ. ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง ทั้งนี้ ให กวพ.อ. พิจารณา
อุทธรณหรือคํารองเรียนใหเสร็จภายในสามสิบวัน โดยในระหวางนี้ให กวพ.อ. แจงหนวยงานเพื่อ
ระงับการดําเนินการขั้นตอนตอไป มติ กวพ.อ. ใหเปนอันถึงที่สุดในชั้นของฝายบริหาร ในกรณีที่ กวพ.อ.
เห็น วาอุทธรณฟงขึ้น หรือคํารองเรียนมีผ ล ใหสั่งใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุดําเนิน กระบวนการ
เสนอราคาใหม โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ไดตามแตจะมีคําสั่ง ในกรณีที่ กวพ.อ. เห็นวาอุทธรณฟงไมขึ้น
หรือคํารองเรียนไมมีผล หรือฟงขึ้นแตไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ไดแจงไปแลว ก็ใหแจง
หนวยงานเพื่อดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุหรือระเบียบอื่นของหนวยงาน
นั้น ๆ ตอไป
(๖) นับ แตเวลาที่เริ่มการเสนอราคาจนถึงเวลาที่สิ้น สุดการเสนอราคา ใหคณะกรรมการ
ประกวดราคาอยางนอยกึ่งหนึ่งอยูประจําในสถานที่ที่กําหนด เพื่อตรวจสอบควบคุมการเสนอราคา
ใหเปน ไปโดยเรียบรอย ทั้งนี้ กวพ.อ. อาจมีขอกําหนดใหบัน ทึกภาพและ/หรือเสียงในเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นระหวางการเสนอราคาเพื่อเปนหลักฐานดวยก็ได
ขอ ๑๑ มาตรการรักษาความเปนธรรม และผลประโยชนของรัฐ
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(๑) หามผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาแตละราย ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นหรือออกจากสถานที่
ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว ตั้งแตเวลาที่เริ่มกระบวนการเสนอราคาจนถึงเวลาที่สิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคา
(๒) ใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงราคาสูงสุดใหผูเสนอราคาทุกรายทราบลวงหนา
เพื่อใหเปนฐานในการเสนอราคา การเสนอราคาแตละครั้งตองต่ํากวาราคาสูงสุดและราคาที่ตนเคยเสนอ
ไวกอนแลว การเสนอราคาเพิ่มขึ้นจะกระทํามิได
(๓) การแสดงผลการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามขั้นตอนขอ ๑๐ (๑) (๒)
และ (๓) ใหกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน แตตองไมกระทบตอการเสนอราคาของผูแทนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแตละรายในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ อาจใหมีการถายทอด
โทรทัศนทางวงจรปดหรือเปนการทั่วไปใหสาธารณชนทราบก็ได และตองอนุญาตใหสื่อมวลชนและ
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) คณะกรรมการประกวดราคามีหนาที่ดูแลการเสนอราคาทุกขั้นตอนที่อยูในอํานาจหนาที่
ของตนใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต เปนธรรม และตองวางมาตรการเพื่อปองกันการทุจริตและ
การสมยอมในดานราคา ไมวาของเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูมีสิทธิเสนอราคา ดวยความระมัดระวังรอบคอบ
(๖) ในกรณีที่ปรากฏวากระบวนการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจ
ดําเนินตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดได ใหคณะกรรมการประกวดราคาสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา โดยมิ ใ ห ผู แ ทนผู มีสิ ท ธิ เ สนอราคาพบปะหรื อ ติ ด ต อสื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น เมื่ อ แก ไ ข
ขอขัดของแลว จึงใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคา
ที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๔๙

เวนแตคณะกรรมการเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได
ก็ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและ
สถานที่เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม และแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
(๗) กวพ.อ. อาจกําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อรักษาความเปนธรรมและผลประโยชนของรัฐ
เพิ่มเติมอีกก็ได
ขอ ๑๒ บทเฉพาะกาล
การดําเนินการใด ๆ ที่กระทํากอนหนาวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนอันสมบูรณและใหมีผ ล
ตอไปตามขอกําหนดเดิม ที่ประกาศไวแลว แตการจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแตหารอยลานบาทขึ้น ไป
หากยังมิไดเริ่มตนเสนอราคา แมมีการประกาศเชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคแลว ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบนี้เทาที่จะทําไดโดยไมขัดตอขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว
ขอ ๑๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

