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: การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 18 (6) กําหนดใหมีวิธีการจัดหา
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ขอ 7 (5) กําหนดใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) มีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จึงมอบหมายใหกรมบัญชีกลางเปน
ผูดําเนินการตรวจสอบสถานที่เพื่อขึ้นทะเบียนเปนสถานที่ในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครงถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติม
ไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
หมายเหตุ
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมตางๆ ไดทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th
**พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
**ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส /เจาของสถานที่ ยื่น
หนังสือแจงความประสงคขอขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา
(หมายเหตุ: (สถานที่ตั้งอยูในจังหวัดใดใหแจงไปที่สํานักงาน
คลังจังหวัดนั้น สําหรับสถานที่ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ ใหแจง
มายังกรมบัญชีกลาง))
2) การพิจารณา
กรมบัญชีกลางเขาทําการตรวจสอบสถานที่เสนอราคา
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
กรมบัญชีกลางแจงผลการตรวจสอบใหเจาของสถานที่ทราบ
(หมายเหตุ: -)
4) การพิจารณา
กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนสถานที่และเผยแพรในเว็บไซตของ
กรม/แจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
(หมายเหตุ: (ประกาศที่ web site
http://process.gprocurement.go.th))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) คํารองขอขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) แบบ บก. 020
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ ( ตองมีการลงนามรับรองความถูกตองโดยผูมีอํานาจ)

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

1 วัน

สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

1 วัน

สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2 วัน

สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
4) สําเนาสัญญาเชาสถานที่ (กรณีไมใชเจาของสถานที)่
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ ( ตองมีการลงนามรับรองความถูกตองโดยผูมีอํานาจ )
5) แผนที่แสดงที่ต้งั ของสถานที่
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 6) แผนผังแสดงที่ตั้งและภาพถายแสดงลักษณะภายในและภายนอก
ของหองเสนอราคา หองสังเกตการณ อุปกรณที่เกี่ยวของ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 7) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) กรมบัญชีกลาง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กลุมงานระเบียบวาดวยการพัสดุ ชั้น 5 ( ถนน
พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 02-2986304 หรือ
เว็บไซต http://www.gprocurement.go.th)
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ลําดับ

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) แบบคํารองขอขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา
(หมายเหตุ: -)
2) การกําหนดสถานที่เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(หมายเหตุ: -)
3) การตรวจสอบและขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการเสนอราคา
(หมายเหตุ: -)
4) บก. 020
(หมายเหตุ: -)

คูมือสําหรับประชาชน : การเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ กําหนดใหผูรักษาการตาม
ระเบียบจัดทําบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน และหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบไดระบุชื่อไวใน
บัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนแลว เวนแตผูรักษาการตามระเบียบสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน ดังนั้น ผูทิ้งงานที่อยู
ในหลักเกณฑการเพิกถอนการเปนผูทิ้งงานและมีความประสงคจะขอใชสิทธิเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน ตองยื่นคํารองขอเพิก
ถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง ผูรักษาการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ตามแบบฟอรมที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด การยื่นคํารองขอเพิกถอนสามารถกระทําได ๒ วิธี ไดแก การยื่นดวยตนเอง และการ
ยื่นทางไปรษณีย สําหรับวิธีการยื่นคํารองขอเพิกถอนทางไปรษณีย หากพบวาเอกสาร
ที่สงมาไมครบถวน จะดําเนินการติดตอกลับไปยังผูยื่นคํารอง เพื่อขอใหสงเอกสารมาใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด
และจะรับคํารองไวพิจารณาเมื่อไดรับเอกสารครบถวนตามที่ไดกําหนดไวแลว
หมายเหตุ**กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
**พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
**ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวนสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: -)
ยื่นคํารองขอเพิกถอนการเปนผูทิ้งงานพรอมเอกสารหลักฐาน
ดวยตนเอง ณ สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ วัน
จันทร ถึง วันศุกร
สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (ยกเวน
วันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
โทรศัพท: 0 2127 7000 ตอ 6125
โทรสาร: 0 2127 7185 – 6
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
(หมายเหตุ: -)
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
ยื่นคํารองขอเพิกถอนการเปนผูทิ้งงานพรอมเอกสารหลักฐาน เวลา 08:30 - 15:30 น. (มีพักเที่ยง)
ทางไปรษณีย สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ถนน พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400/ไปรษณีย
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 43 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูขอเพิกถอนการเปนผูทิ้งงานยื่นคํารอง/รับคําขอพนักงาน
เจาหนาทีต่ รวจสอบความครบถวนและขอเท็จจริงของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานเบื้องตน
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา 1 วัน นับแตสํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐไดรับคํารอง))
2) การพิจารณา
เจาหนาที่ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร พรอมทั้ง
สรุปความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณา
ผูทิ้งงาน
3) การพิจารณา
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณา ประชุมพิจารณา
และรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคราวถัดไป
(หมายเหตุ: -)
4) การพิจารณา
กรณีเพิกถอน จัดทําคําสั่งเพิกถอนและหนังสือแจงเวียน
กรณีไมเพิกถอน จัดทําหนังสือแจงผูขอเพิกถอน
(หมายเหตุ: -)
5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผูรักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาลงนามคําสั่งเพิก
ถอนและหนังสือแจงเวียนโดยออกเลขที่หนังสือจาก
กระทรวงการคลัง/แจงใหผยู ื่นคํารองขอเพิกถอนทราบ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

14 วัน

สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

14 วัน

สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

7 วัน

สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

7 วัน

สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) สําเนาหนังสือแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานหรือคําสั่งใหเปนผูท ิ้งงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานตั้งแต 5 ป ขึ้นไป
หรือผูทิ้งงานมาแลวไมนอยกวา 2 ป ใหแนบเอกสารฉบับนี้)
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานตั้งแต 5 ป ขึ้นไป
หรือผูทิ้งงานมาแลวไมนอยกวา 2 ป ใหแนบเอกสารฉบับนี้)
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอเพิกถอน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานตั้งแต 5 ป ขึ้นไป
หรือผูทิ้งงานมาแลวไมนอยกวา 2 ป ใหแนบเอกสารฉบับนี้)
4) สําเนาใบแจงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารยอนหลัง ๑ ป
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานมาแลวไมนอยกวา 2
ป ใหแนบเอกสารฉบับนี้)
5) สําเนาหลักฐานการเสียภาษีกับกรมสรรพากรยอนหลัง ๒ ป
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานมาแลวไมนอยกวา 2
ป ใหแนบเอกสารฉบับนี้)
6) สําเนางบการเงินยอนหลัง ๒ ป
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานมาแลวไมนอยกวา 2
ป ใหแนบเอกสารฉบับนี้)
7) หนังสือรับรองผลงานยอนหลัง ๒ ป
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมบัญชีกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

-

กรมสรรพากร

-

-

ลําดับ

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (กรณีผูถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานมาแลวไมนอยกวา 2
ป ใหแนบเอกสารฉบับนี้)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท 0 2127
7000 ตอ 6125 หรือเว็บไซต http://www.gprocurement.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1) หลักเกณฑการเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th

