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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

   
 

โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ กําหนดใหสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐทุกแหง ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงการคลัง 

 
อาศัยอํานาจตามขอ ๑๘ (๖) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการซ้ือ

และการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส” 
 
ขอ ๒๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการจัดหาพัสดุโดย

การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
ขอ ๔  ประกาศนี้ไมใชบังคับกับงานจางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบและคุมงาน 

และการซื้อการจางดวยวิธีพิเศษหรือกรณีพิเศษ 
 
ขอ ๕  ในประกาศนี้ 
“การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การแขงขันเสนอราคาดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยวิธีการดังตอไปนี ้
(๑)  ประมูลแบบเปดราคา (Reverse Auction) เปนการประมูลแขงขันเสนอ

ราคาต่ําสุด โดยแสดงตัวเลขท่ีมีการเสนอราคาแตไมแสดงวาผูใดเปนผูเสนอราคา 
(๒)  ประมูลแบบปดราคา (Sealed Bid Auction) เปนการประมูลแขงขันเสนอ

ราคาต่ําสุด โดยแสดงช่ือผูเสนอราคาตํ่าสุดแตไมแสดงตัวเลขท่ีมีการเสนอราคา 
“คณะกรรมการดําเนินการประมูล” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ

ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
ขอ ๖  ในการซ้ือหรือการจางแตละครั้งของสวนราชการท่ีมีวงเงินรวมเกินสอง

ลานบาท ใหใชการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส แตสวนราชการใดเห็นสมควรจะใชการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการซื้อหรือการจางที่มีวงเงินรวมไมเกินสองลานบาทก็ได 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๒๑ง/๑/๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 
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ขอ ๗  สวนราชการภายใตสังกัดกระทรวงเดียวกันหรือภายในจังหวัดเดียวกันจะ

จัดการประมูลดวยอิเล็กทรอนิกสรวมกันก็ได ถาเปนการซ้ือพัสดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะใกลเคียง
กัน หรือเปนการจางที่มีลักษณะการจางประเภทเดียวกัน 

 
ขอ ๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายเปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผูแทน
กรมบัญชีกลาง  ผู แทนกรมพัฒนา ธุรกิจการค า  และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึ งรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงการคลังแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กฎหมาย ดานละ ๑ คน เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เปน
กรรมการและเลขานุการฯ  โดยมีเจ าหน า ท่ี สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังแตงต้ังเปนผูชวยเลขานุการ ฯ จํานวน ๒ คน 

กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหนึ่งป และ
อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
ขอ ๙  คณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสมีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  ประกาศกําหนดคุณสมบัติของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
(๒)  ประกาศกําหนดเงื่อนไขในการใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
(๓)  พิจารณาคัดเลือกและจัดทําทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส 
(๔)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส 
(๕)  พิจารณาอนุญาตใหสวนราชการจัดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
ขอ ๑๐  ใหหัวหนาสวนราชการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจาก

ทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ ๙ (๓) และประกาศผูไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงจะเปนผูจัดการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการนั้น 

 
ขอ ๑๑  ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตองจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ สถานท่ี
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการประมูลกําหนด รวมท้ังตองดําเนินการตาง ๆ ตามท่ีกําหนดใน
ประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๒  ในการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแตละครั้ง ใหหัวหนา

สวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสข้ึนคณะหนึ่ง 
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน โดยแตงต้ังจากขาราชการระดับ ๖ หรือเทียบเทาข้ึนไป 
และกรรมการอยางนอยสองคน โดยแตงตั้งจากขาราชการระดับ ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไป 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาสวนราชการ
แตงตั้งขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 

 
ขอ ๑๓  ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลจัดทําประกาศเชิญชวนผูคาอยาง

เปดเผยเปนการท่ัวไป ณ สถานท่ีทําการของสวนราชการ รวมท้ังประกาศผานทางเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซตของสวนราชการนั้น ท้ังนี้ ใหเปนไป
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

สวนราชการตองดํา เนินการใหหรือขายเอกสารการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่เริ่มประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองมีระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันทํา
การ 

 
ขอ ๑๔  รายการในเอกสารขอเสนอของผูคา ตองมีสาระสําคัญอยางนอยเกี่ยวกับ

คุณสมบัติผูคา ขอเสนอดานเทคนิค หนังสือขอตกลงเขารวมประมูล หลักประกันซอง เอกสารท่ีใช
ตรวจสอบคุณสมบัติการไมมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารอื่นท่ีจําเปน ท้ังนี้ ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการประมูลกําหนด 

ในกรณีท่ีผูคาเปนผูซ่ึงมีรายชื่อในบัญชีผูคาท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซ้ือ
หรือการจางท่ีสวนราชการไดจัดทําไวเปนการประจํา กอนวันย่ืนเอกสารขอเสนอ ผูคานั้นไมตอง
ยื่นเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูคาอีก 

 
ขอ ๑๕  ในการกําหนดวันรับเอกสารขอเสนอของผูคา จะตองมีชวงเวลาสําหรับ

การคํานวณราคาของผูคาภายหลังวันปดการใหหรือขายเอกสารการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสไมนอยกวาหาวันทําการ 

 
ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดําเนินการ ดังน้ี 
(๑)  ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยคุณสมบัติของ

ผูคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด 
(๒)  คัดเลือกผูคาท่ีมีมาตรฐานทางเทคนิคครบถวนตามเอกสารการประมูลดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส 
(๓)  คัดเลือกพัสดุหรืองานจางซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอ

ทางราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมด
ตอหัวหนาสวนราชการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

(๕)  ประกาศรายช่ือผูคาท่ีผานการคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีกําหนดไวใน
ประกาศประมูล โดยปดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของสวนราชการนั้น และประกาศผานทาง
เว็บไซต www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 

(๖)  แจงผูท่ีไมผานการคัดเลือกเนื่องจากมีมาตรฐานทางเทคนิคไมครบถวน 
หรือมีผลประโยชนรวมกัน ทราบขอเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณา 

ในการพิจารณาคัดเลือกผูคา คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสอบถาม
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูคารายใดก็ได แตไมอาจใหผูคารายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไว
แลว 

 
ขอ ๑๗  ผูคาท่ีไมผานการคัดเลือกตามขอ ๑๖ (๖) มีสิทธิอุทธรณตามท่ีกําหนด

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เวนแตในกรณีท่ีเปนผูท่ีไมผานการ
คัดเลือกเพราะมีผลประโยชนรวมกัน ใหอุทธรณตอปลัดกระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการนั้น
ภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับแจงพรอมท้ังแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
ไวดวย 

 
ขอ ๑๘  กอนจัดใหมีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกสตองดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑)  แจงให ผูผ านการคัดเลือกเขารับการอบรมการประมูลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 
(๒)  มอบหมายเลขประจําตัว (User ID) และรหัส (Password) ใหแกผูคาท่ี

ผานการคัดเลือก 
(๓)  จัดใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลและผูคาท่ีผานการคัดเลือกทดสอบ

การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
ขอ ๑๙  ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลประกาศกําหนดวัน เวลา และ

สถานท่ี พรอมท้ังเง่ือนไขการประมูล ซ่ึงตองมีสาระสําคัญอยางนอยเกี่ยวกับวงเงินการจัดหา 
ระยะเวลาประมูล ชวงราคาประมูลขั้นต่ํา และชวงเวลาประมูลสุดทายกอนปดการประมูล ใหผูคาท่ี
ผานการคัดเลือกทราบ 

 
ขอ ๒๐  วิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปดังนี้ 
(๑)  ในกรณีท่ีมีผูคาผานการคัดเลือกไมนอยกวาสามราย ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการประมูลหารือกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสเพื่อกําหนดวิธีการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับการซื้อหรือการจางครั้งนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ในกรณีท่ีมีผูคาผานการคัดเลือกไมเกินสองราย ใหใชวิธีการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสแบบปดราคา หรือถาคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวาไมสมควรใช
วิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะกําหนดใหผูคาย่ืนซองขอเสนอราคาภายในวงเงิน
งบประมาณ หรือราคาเริ่มตนการประมูล หรือราคากลางของทางราชการก็ได แลวแตกรณี 

ราคาเริ่มตนการประมูลใหใชวงเงินงบประมาณสําหรับการจัดหาพัสดุหรือการจาง
นั้นๆ 

ในกรณีท่ีมีผูคาผานการคัดเลือกหนึ่งราย หรือมีผูเสนอราคาในการประมูลหนึ่ง
รายใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่อยกเลิกการประมูล แตถา
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวา มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการซ้ือหรือจางตอไป ให
คณะกรรมการดําเนินการประมูลตอรองราคากับผูคารายนั้นแลวเสนอหัวหนาสวนราชการตอไป 

 
ขอ ๒๑  ในการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตองมีกรรมการ

ดําเนินการประมูลอยางนอยหนึ่งคนเขารวมสังเกตการณตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นการประมูล 
 
ขอ ๒๒  สวนราชการใดท่ีประสงคจะจัดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเอง 

ใหแจงไปยังคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสเพื่อตรวจสอบความ
พรอมในการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสไดตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ่งแลวเห็นวาสวนราชการนั้นมีความพรอมในการจัดประมูลดวยอิเล็กทรอนิกสได จะ
อนุญาตใหสวนราชการนั้นดําเนินการจัดใหมีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกสเองก็ได 

 
ขอ ๒๓  เม่ือไดผูชนะการประมูลแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูล

สรุปผลการประมูลเสนอหัวหนาสวนราชการ และปดประกาศรายชื่อผูชนะการประมูล ณ สถานท่ี
ทําการของสวนราชการนั้น และประกาศผานทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th ของ
กรมบัญชีกลาง 

 
ขอ ๒๔  คณะกรรมการดําเนินการประมูลตองรายงานผลการประมูลใหสํานัก

พัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ทราบโดยเร็ว โดยจัดทําเปนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

รายงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับราคาพัสดุท่ีจัดหาได
โดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สวนลดหรือสวนเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบกับวงเงิน
งบประมาณ งบประมาณท่ีประหยัดไดคิดเปนรอยละของวงเงินงบประมาณ รายชื่อผูชนะการ
ประมูล และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อรวมประสานงานในการรายงานเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีตอไป 

 
ขอ ๒๕  สัญญาซ้ือหรือจางใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ

กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีไมอาจทําสัญญาตามแบบดังกลาวได และจําเปนตองรางสัญญาข้ึนใหม
ใหสวนราชการสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหัวหนาสวนราชการนั้น
เห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว 

 
ขอ ๒๖  สวนราชการภายใตสังกัดกระทรวงเดียวกันหรือภายในจังหวัดเดียวกันท่ี

จัดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกันตามขอ ๗ ตองจัดทําสัญญาซ้ือหรือจางของแตละ
สวนราชการแยกตางหากจากกัน 

 
ขอ ๒๗  สวนราชการใดมีความจําเปนจะขอยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติ

ตามความในประกาศนี้ใหทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
 
ขอ ๒๘  ใหรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนจัดใหมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการซ้ือและ

การจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามแนวทางของประกาศนี ้
 
ขอ ๒๙  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมคิด จาตุศรีพิทักษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


