
ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี

 วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. 2549
การนําเสนอ

1. ราง TOR และเอกสารประกวดราคา
2. การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคัดเลือกผูใหบริการ

ตลาดกลางฯ 
3. การประกาศเชิญชวน
4. การคัดเลอืกเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และการอุทธรณ

ผลการคัดเลือกเบื้องตน 
5. การเสนอราคา
6. การแจงผลการพิจารณาเสนอราคา
7. การอุทธรณผลการพิจารณาเสนอราคา



กิจกรรมที่ดําเนินการตามระเบียบฯ 2549

ราง TOR และเอกสารประกวดราคา

ทําประกาศเชิญชวน

ผูมีสิทธิเสนอราคา
เขาเสนอราคาในระบบประมูล

1

แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และ
คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง

การคัดเลือกเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคา

คณะกรรมการประกวดราคา
พิจารณาผลการเสนอราคาของ

รับซองขอเสนอดานเทคนิค

อุทธรณ ไมอุทธรณ

ฟงไมขึ้น ฟงขึ้น

อุทธรณ ไมอุทธรณ

ฟงไมขึ้น ฟงขึ้น

1
ดําเนินการตามระเบียบ

พัสดุฯ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

ตอไป

เพิ่มชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา

สั่งดําเนนิกระบวนการเสนอราคา
ใหม

ดําเนินการตามระเบียบ
ฯ 2549

ผลการคัดเลือก

ผลการอุทธรณ

ผลการอุทธรณ

ผลการเสนอราคา

2

3

4

7 5

6

8 9

10

11
12

1314

15 16

17

ดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

ตอไป



หนวยงานเจาของโครงการ คณะกรรมการราง TOR

รางTOR และรางเอกสารประกวดราคา

แตงตั้งคณะกรรมการราง TOR  และราง
เอกสารประกวดราคา

จัดทําราง TOR  รางเอกสารประกวด

ราคา และรางประกาศเชิญชวน

ขออนุมัติ

ฝายพัสดุ Log in เขาเว็บไซตของ
หนวยงาน และ CGD

บันทึกสาระสําคัญของ TOR และราง
เอกสารประกวดราคา

ไดรับขอวิจารณ

ปรับปรุงราง TOR และ 

เอกสารประกวดราคา
ขออนุมัติ

ฝายพัสดุ Log in เขา เว็บไซตของ
หนวยงาน และ CGD

บันทึกสําระสําคัญของราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคาที่ปรับปรุงแลว

ประกาศไมนอยกวา 3 วัน

รับวิจารณทางเว็บไซต 
หรือเปนลายลกัษณอกัษร 
มายังหนวยงานโดย
เปดเผยตัว

ประกาศไมนอยกวา 3 วัน

รับแจงการแตงตั้งคณะกรรมการ

เอกสารประกาศประกวดราคา ตอง
กําหนดใหจัดทํา ซองขอเสนอดาน
เทคนิค การวางหลักประกันซอง 
เงื่อนไข และเงื่อนเวลาทั้งหมดที่
เกีย่วของ
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หนวยงานเจาของโครงการ กรมบัญชีกลาง 

การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
และคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ

แจงกรมบัญชีกลาง

1. แจงใหคัดเลือกตลาดกลาง
2. แจงใหแตงตั้งคณะกรรมการ

ประธาน จากหนวยงาน
กรรมการ 3-5 คน ในจํานวนนี้         

ใหแตงตั้งที่ไมใชกรรมการ 1 คน
หัวหนาเจาหนาพสัดุเปน

กรรมการและเลขานุการ
3. แนบสําเนาบัตรประชาชน

รับหนังสือ

ตรวจสอบปรับปรุงแกไขรายชื่อ

พิมพรายชื่อรับแจงรายชื่อกรรมการ

และตลาดกลางฯ
ดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 2549 

ตอไป

คัดเลือกตลาดกลางเบื้องตน และ
คณะกรรมการประกวดราคา

ขอความเห็นชอบจากหัวหนา
หนวยงาน
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หนวยงานเจาของโครงการ คณะกรรมการประกวดราคา กรมบัญชีกลาง

การประกาศเชิญชวน

ลงนามในประกาศเชิญชวน

ฝายพัสดุจัดทํารายงาน ขอซื้อขอ
จาง

หัวหนาหนวยงานเห็นชอบ

รับแจงใหดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 2549

 แนบ TOR ฯลฯ ที่ได
ประกาศในเว็บไซตแลว 
รวมถึงประกาศเชิญชวน 
โดยตองกาํหนดเพิม่เติม 
เกยีวกับวัน เวลา และ
สถานที ่ที่ใหยืน่ซอง

ฝายพัสดุ Log in เขาเว็บไซตของ
หนวยงาน และ CGD

บันทึกสาระสําคัญของเอกสาร
ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวด

ราคา ฯลฯ

ประกาศทางเว็บไซตไมนอยกวา 3 
วัน (คือการทําประกาศเชิญชวน
ในเว็บไซต)
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หนวยงานเจาของโครงการ คณะกรรมการประกวดราคา ผูเสนอราคา

การคัดเลือกเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา

และการอุทธรณผลการคัดเลือกเบือ้งตน

จัดทําเอกสารเสนอราคา

ยื่นซองขอเสนอดาน

เทคนิค

รับซองขอทางดาน

เทคนิค

ตองใหเวลารับซองไมนอย

กวา 3 วัน นับจากวันสุดทาย
ของการแจกจาย แตตองไม
เกิน 30 วัน นับแตวันแรกที่
กําหนดใหยื่นซอง   

คัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคา

แจงผลการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก

เปนการรายงาน

เพื่อทราบ เพื่อจะได
ประกอบการพิจารณา 
กรณีมีการอุธรณ

คัดคาน

ทําเรื่องอทุธรณ

รับเรื่องอุทธรณ และวินิจฉัย ให
เสร็จใน 7 วัน

ภายใน 3 วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจง

ฟงขึ้น ไมเสร็จภายใน 7วัน

เพิ่มรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคา

รับแจงผลการคัดเลือก

ถาผานรายเดยีว ใหยกเลิก 
แลวดําเนินการใหม หรือขอ
อนุมัติจาก กวพ.อ.ดําเนนิการ
ดวยวิธีอื่น

ไมคัดคาน

รับแจงใหเพิ่มชื่อ และ

ใหดําเนนิการตอไป
การพิจารณา

ฟงไมขึ้น

รับแจงใหดําเนินการตอ

รับแจงใหหยุดดําเนินการ

รับแจงผลการอุทธรณ
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หนวยงานเจาของโครงการ ผูเสนอราคา คณะกรรมการประกวดราคา ตลาดกลางฯ

การเสนอราคา

ดําเนินการประมูล

ควบคุมการประมูล

1 เวลาเสนอราคาเปนเวลาราชการ
2  เสนอราคาภายใน 30-60 นาที
3 คณะกรรมการอยางนอยกึ่งหนึง่อยู
ประจําสถานทีท่ีก่ําหนด
5 กวพ.อ. อาจกําหนดใหมีการ
บันทึกภาพและเสียงระหวางการเสนอ
ราคาก็ได
6 คณะกรรมการฯ อาจกําหนดใหมกีาร
ถายทอดทางโทรทศันใหสาธารณชน
ทราบก็ได
7 กรณีมีขอขัดของไมอาจเสนอราคาได 
ใหสั่งพกัการเสนอราคา เพื่อแกไขแลว
ใหดําเนนิการตอภายในเวลาที่เหลืออยู  
แตตองแลวเสร็จภายในวนัเดยีวกนั แต
หากเห็นขอขัดของไมอาจแกไขได ให
ประธานสั่งยกเลกิการเสนอราคา และ
นัดเสนอราคาใหม

เมื่อถึงเวลาประมลูที่หนาจอของ
ผูเสนอราคาจะแสดงขอความวา
เริ่มการเสนอราคาแลว

เสนอราคา

1 เสนอราคาไดหลายครั้ง การเสนอแตละ
ครั้งตองต่ํากวาราคาสูงสุด และราคาทีเ่คย
เสนอไว
2 กอน 3-5 นาทีสุดทาย จะมีสญัลักษณ
แสดงวาใครเปนผูเสนอราคาต่ําสุด
3 ชวงเวลา 3-5 นาทีสุดทาย
ที่หนาจอของผูเสนอราคาจะมีการ แจง
เตือนวาอยูในชวงเวลา 3-5 นาทีสุดทาย 
และจะไมมีการแสดงสัญลกัษณใดๆ วาใคร
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
4. เมื่อสิ้นสุดเวลา หากมีผูเสนอราคาต่ําสุด
เทากนัหลายราย  ใหขยายเวลาไปอีกครั้ง
ละ 3 นาที จนไดผูเสนอราคาต่ําสุดเพยีง
รายเดยีว

การประมูลสิ้นสุด

1 หนาจอของผูเสนอราคาจะ 
แสดงขอความวา หมดเวลาการ
เสนอราคาแลว            
2 ระบบจะไมรับราคาใดๆ อีก

การประมูลสิ้นสุด ประชุมทันที

รายงานผลตามมติ

รับรายงาน

ความเห็น
 เจาหนาที่ผูใหบริการตลาดกลาง
ตองพิมพ Log File ให
คณะกรรมการเพื่อใชในการ
ประกอบพิจารณาทันที

ภายในวนัทาํการถดัไป

ตอหนาถัดไป

เตรียมการประมูล
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หนวยงานเจาของโครงการ คณะกรรมการประกวดราคา ผูเสนอราคา กวพ.อ.

,

การแจงผลการพจิารณาเสนอราคา

ความเห็น

เหน็ชอบ ไมเห็นชอบ

รับแจงผลการพิจารณา

ลงนามในหนงัสือแจง

ผลการพิจารณา

รับขอชี้แจงเพิ่มเติม

เหน็ชอบ ไมเห็นชอบ

ลงนามในหนงัสือแจง

ผลการพิจารณา

ลงนามในหนงัสือแจง

แจงยกเลกิ

รับแจงผลการพิจารณา

ฝายพัสดุ Log in เขาเว็บไซตของ
หนวยงาน และ CGD

บันทึกรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา/
สั่งยกเลกิ

แจงผลใหคณะกรรมการทราบ
เพื่อชี้แจงภายใน 3 วัน

หากไมเห็นชอบภายใน 3 วัน 
ใหสั่งยกเลิก

ดําเนินการแจงใหผูมีสิทธิ
เสนอราคาทราบภายใน 3 วัน 
นับแตวันทีห่ัวหนาหนวยงานให
ความเห็น

ประกาศอยางนอย 3 วัน

แจงไมเห็นชอบ แจงสั่งยกเลิกแจงเห็นชอบ

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ตอไป

ชี้แจงเพิ่มเติม

รับแจงผลการ

พิจารณา

ดูหนาถัดไป
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หนวยงานเจาของโครงการ คณะกรรมการประกวดราคา ผูเสนอราคา กวพ.อ

การอุทธรณผลการพิจารณาเสนอราคา

รับแจงผลการพิจารณา

ไมเห็นดวย อทุธรณตอ

รับแจงเรื่องอุทธรณ

ฟงขึ้น ฟงไมขึ้น

สั่งหนวยงานให
เสนอราคาใหม

แจงหนวยงานให
ดําเนินการตอ

แจงหนวยงานใหหยุด

ดําเนินการตอ
รับแจงจาก กวพ.อ.ใหหยุด

ดําเนินการตอ
การพิจารณา

รับแจงจาก กวพ.อ.ใหเสนอ

ราคาใหม

รับแจงจาก กวพ.อ.ให

ดําเนินการตอ

ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจง

พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 
30 วัน

โดยเริ่มดําเนนิการจากขั้นตอน
ตามที่ กวพ.อ. มีคําสั่ง

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ตอไป
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