แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ก. ที่มา
• คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
ของรัฐทุกแหงดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (eGovernement Procurement : e-GP) ของกระทรวงการคลัง โดยการจัดซื้อจัดจางทั่วไปที่มีมูลคาไมสูงมากให
ใชวิธี e-Shopping สวนการจัดซื้อจัดจางที่มีมูลคาการดําเนินงานสูงหรือ การประมูลแขงขันเรื่องราคาหรือ
ผลประโยชนอื่นที่เสนอใหรัฐ ใหใชวิธี e-Auction รวมทั้ง ใหจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจางในเว็บไซต
www.gprocurement.go.th
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 ขอ 18 (6) การประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
• กระทรวงการคลังจัดทําประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการซื้อและการจางโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการดําเนินการประมูลฯ ใหมี
ความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบันมากที่สุด โดยยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดหาพัสดุโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
ข. ขอบเขตบังคับใชประกาศฯ
• ประกาศฯ จะมีผลบังคับใชกับสวนราชการ และหนวยงานอื่นของรัฐที่ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม สําหรับกรณีหนวยงานของรัฐประเภทอื่นๆ เชน
รัฐวิสาหกิจ เปนตน มีความตองการจะถือปฏิบัติตามประกาศฯ ก็สามารถดําเนินการได โดยการแกไขกฎระเบียบ
หรือขอบังคับภายในหนวยงานใหสอดคลองกับประกาศฯ ตอไป
• วงเงินจัดหาพัสดุเกินกวา 2,000,000 บาทขึ้นไป ยกเวน งานจางที่ปรึกษา งานจางออกแบบและคุมงาน
และการซื้อการจางดวยวิธีพิเศษหรือกรณีพิเศษ
• สําหรับการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีการประกวดราคาที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐไดดําเนินการตามวิธีการเดิม ตามกระบวนการที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุฯ กลาวคือ เมื่อหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานไดใหความเห็นชอบการประกวดราคา
ตามรายงานที่เจาหนาที่พัสดุเสนอขออนุมัติ (ตามขอ 29 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ) ก็
ใหหนวยงานนั้นดําเนินการตามกระบวนการเดิมตอไปไดจนเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจางในครั้งนั้น และ
ขอใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยประกวดราคาครั้งตอไปดวยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่กําหนดไว
ในประกาศฯ ฉบับปจจุบัน
ค. กระบวนการดําเนินการประมูลฯ
ประกอบดวย กระบวนการดําเนินงาน 2 สวน ไดแก

สวนที่ 1 การคัดเลือกผูคาทางเทคนิค พิจารณาจากรายละเอียดตางๆ ที่กําหนดไวในประกาศเชิญชวน
เชน คุณสมบัติผูคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด เปนตน
สวนที่ 2 การแขงขันเสนอราคาดวยระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคณะกรรมการดําเนินการประมูล
กําหนดรูปแบบการประมูลฯ พรอมทั้ง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประมูลฯ ตลอดจนเงื่อนไขของการ
ประมูลฯ อยางชัดเจน หลังจากนั้น จึงดําเนินการใหผูคาที่มีมาตรฐานทางเทคนิคเขารวมประมูลฯ โดยรูปแบบ
การประมูลฯ แบงเปน 2 แบบ ไดแก
(1) การประมูลแบบเปดราคา (Reverse Auction) คือ การประมูลแขงขันเสนอราคาที่ ผูซื้อ
สามารถติดตามสถานะตลอดการแขงขันจนไดผูคาที่เสนอราคาขายต่ําที่สุด ขณะที่ผูขายจะทราบเฉพาะราคา
เสนอขายที่ต่ําที่สุดในขณะนั้น โดยมีเงื่อนไขประกอบการประมูลฯ ไดแก
(1.1) วงเงินประมูลฯ ใหใชวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
(1.2) การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid): กําหนดตามความเหมาะสมของ แตละการ
ประมูลฯ หรือโดยคําแนะนําของผูใหบริการตลาดกลางฯ
(1.3) ระยะเวลาประมูลฯ : มี 2 กรณี
(1.3.1) กรณีมีการกําหนดชวงการตอระยะเวลาการประมูลฯ: ไมเกิน 60 นาที
(1.3.2) กรณีไมกําหนดชวงการตอระยะเวลาการประมูลฯ: ไมเกิน 6 ชั่วโมง
(1.4) ชวงตอระยะเวลาการประมูลฯ (ในกรณีที่มีการตอระยะเวลาประมูลฯ) : 5 นาที
(1.5) ขอมูลแสดงผลหนาจอคณะกรรมการฯ
(1.5.1) เวลา (Time) ของเครื่องแมขายที่ใชในการจัดประมูลฯ (GMT+7)
(1.5.2) กําหนดรหัสแทนชื่อผูคา (ไมแสดงชื่อผูคาจนเสร็จการประมูลฯ)
(1.5.3) สถานะการแขงขันราคา (Log File) ตลอดการประมูลฯ
(1.5.4) ราคาต่ําสุดตลอดระยะเวลาประมูลฯ
(1.5.5) ชวงระยะเวลาที่เหลือในการประมูลฯ
(1.5.6) สถานะเมื่อสิ้นสุดการประมูลฯ
(1.6) ขอมูลแสดงผลหนาจอผูขาย
(1.6.1) เวลา (Time) ของเครื่องแมขายที่ใชในการจัดประมูลฯ (GMT+7)
(1.6.2) รายละเอียดการประมูล เชน หนวยงานการประมูล สินคา วงเงินงบประมาณ ราคา
ตอหนวย และวงเงินรวม เปนตน
(1.6.3) ขอมูลการเสนอแขงขันประมูลราคา (Log File) เฉพาะของผูขายรายนั้นๆ
(1.6.4) ราคาต่ําสุดของประมูลฯ ตลอดการประมูลฯ
(1.6.5) สัญลักษณที่แสดงถึงการเปนผูคาที่เสนอราคาต่ําที่สุด ณ เวลาขณะนั้น โดยจะ
ปรากฏเปนรูปฆอนที่ผูคานั้นๆ
(1.6.6) ชวงระยะเวลาที่เหลือในการประมูลฯ
(1.6.7) หนาจอยอยยืนยันยอดเงินที่ผูคาจะเสนอประมูลฯ กอนปรากฏใน ระบบประมูลฯ
(1.6.8) เมื่อสิ้นสุดการประมูลฯ ผูคาตองไมสามารถเสนอราคาได
(1.7) ขอปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน: กรณีกอนสิ้นสุดชวงระยะเวลาประมูลฯ 1 นาที ใหมีการตอชวง

ระยะเวลาประมูลฯ อีก 5 นาที โดยจะตองมีการไดรับเอกสารทางโทรสาร
(2) การประมูลแบบปดราคา (Sealed Bid Auction) คือ การประมูลที่ทั้งผูซื้อและผูคาจะไมทราบราคาที่ประมูล
แขงขันกัน แตจะปรากฏเฉพาะสัญลักษณที่แสดงถึงผูคาที่เสนอราคาต่ําที่สุด จนเสร็จสิ้นการประมูล โดยมี
เงื่อนไขประกอบการประมูลฯ ไดแก
(2.1) วงเงินประมูลฯ ใหใชวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
(2.2) การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) : ไมมี
(2.3) ระยะเวลาประมูลฯ : ไมเกิน 6 ชั่วโมง
(2.4) ชวงตอระยะเวลาการประมูลฯ : ไมมี
(2.5) การเสนอราคาประมูลฯ ภายในชวงระยะเวลาประมูลฯ แบงได 2 วิธี คือ
(2.5.1) ผูคาเสนอราคาประมูลฯ ไดครั้งเดียว
(2.5.2) ผูคาเสนอราคาประมูลฯ ไดหลายครั้ง
(2.6) ขอมูลแสดงผลหนาจอคณะกรรมการฯ
(2.6.1) เวลา (Time) ของเครื่องแมขายที่ใชในการจัดประมูลฯ (GMT+7)
(2.6.2) กําหนดรหัสแทนชื่อผูคา (ไมแสดงชื่อผูคาจนเสร็จการประมูลฯ)
(2.6.3) ราคาต่ําสุดตลอดระยะเวลาประมูลฯ
(2.6.4) ชวงระยะเวลาที่เหลือในการประมูลฯ
(2.6.5) สถานะเมื่อสิ้นสุดการประมูลฯ
(2.7) ขอมูลแสดงผลหนาจอผูขาย
(2.7.1) เวลา (Time) ของเครื่องแมขายที่ใชในการจัดประมูลฯ (GMT+7)
(2.7.2) รายละเอียดการประมูล เชน หนวยงานการประมูล สินคา วงเงินงบประมาณ ราคา
ตอหนวย และวงเงินรวม เปนตน
(2.7.3) สัญลักษณที่แสดงถึงการเปนผูคาที่เสนอราคาต่ําที่สุด ณ เวลาขณะนั้น โดยจะ
ปรากฏเปนรูปฆอนที่ผูคานั้นๆ
(2.7.4) ชวงระยะเวลาที่เหลือในการประมูลฯ
(2.7.5) หนาจอยอยยืนยันยอดเงินที่ผูคาจะเสนอประมูลฯ กอนปรากฏในระบบประมูลฯ
(2.7.6) เมื่อสิ้นสุดการประมูลฯ ผูคาตองไมสามารถเสนอราคาได
(2.8) ขอปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน: กรณีกอนสิ้นสุดชวงระยะเวลาประมูลฯ 1 นาที ใหมีการตอ
ระยะเวลาประมูลฯ อีก 5 นาที โดยจะตองมีการไดรับเอกสารทางโทรสาร
ง. ขั้นตอนดําเนินการประมูลฯ
(1) สวนราชการจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ซึ่ง
สามารถดําเนินการได 2 แนวทาง ไดแก
แนวทางที่ 1 จัดประมูลฯ โดยใชระบบประมูลฯ ภายในสามารถดําเนินการได โดยใหจัดสงรายละเอียด
เกี่ยวกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ ระบบโปรแกรมสําเร็จรูป ตลอดจนคุณสมบัติของเจาหนาที่ตาม
หลักเกณฑของคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสใหกรมบัญชีกลางในฐานะฝาย

เลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
แนวทางที่ 2 เลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-MarketPlace Service Provider) จาก
ทะเบียนรายชื่อผูใหบริการฯ ที่จัดทําโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ทําหนาที่จัดประมูลฯ
(2) หัวหนาสวนราชการพิจารณาเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ จากทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลาง
ฯ และแตงตั้งเปนผูจัดการประมูลฯ ใหสวนราชการ ทั้งนี้ หากจําเปน สวนราชการสามารถ แตงตั้งผูใหบริการ
ตลาดกลางฯ ไดมากกวา 1 แหง
(3) การดําเนินการประมูลฯ ของสวนราชการ (ผูซื้อ) โดยสวนงานที่รับผิดชอบดานการพัสดุ นําเสนอ
หัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ 1 คน ดํารงตําแหนงเปนขาราชการระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป และกรรมการอยางนอย 2 คน ดํารง
ตําแหนงขาราชการ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 35 – 36 โดยอนุโลม รวมทั้ง ดําเนินการตามกระบวนการดําเนินการประมูลฯ ดังนี้
(3.1) กําหนดรูปแบบการประมูลฯ รวมกับผูใหบริการตลาดกลางฯ
(3.2) จัดเตรียมเอกสารสัญญาจัดประมูลฯ 3 ฝาย ระหวางสวนราชการ (ผูซื้อ) ผูใหบริการตลาดกลางฯ
และผูคา โดยมีตัวอยางของเอกสารฯ ปรากฏตามเอกสารที่แนบ
(3.3) การคัดเลือกทางเทคนิค หากมีผูคาที่มีมาตรฐานเหมาะสม 2 ราย คณะกรรมการฯ สามารถใชวิธี
ประมูลโดยไมตองใชระบบประมูลฯ แตใชวิธีการยื่นเสนอซองราคาตามขอ 41-42 แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม สําหรับกรณี ที่คัดเลือกทางเทคนิค
แลวมีผูคาที่มีมาตรฐานเพียง 1 ราย ใหอยูในดุลยพินิจของ คณะกรรมการฯ วายกเลิกไปใชวิธีจัดซื้อจัดจางอื่นๆ
หรือเรียกผูคามาเจรจาตอรองราคา โดยตองคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ รวมทั้ง ใหทํารายงาน
เสนอหัวหนาสวนราชการโดยละเอียด
(3.4) หลังจากคัดเลือกไดผูคาทางเทคนิคแลว ใหจัดเตรียมสถานที่จัดประมูลฯ ซึ่งตองมีมาตรฐานขั้น
ต่ํา ดังนี้
- สายโทรศัพทพรอมหมายเลขโทรศัพทอยางนอย 3 หมายเลข
- เครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Window XP Professional และ ใชโปรแกรม
Microsoft internet Explorer V.6 พรอมโมเด็มความเร็วไมนอยกวา 56 Kbps และ เครื่องพิมพ (Printer)
- เครื่องโทรสาร
- เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ
- เครื่องฉายภาพดิจิตอล
(3.4) ในวันประมูลฯ คณะกรรมการฯ จะตองมีผูแทนอยางนอย 1 คน เขารวม สังเกตการณ ณ สถานที่
จัดประมูลฯ
(3.5) เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลฯ ประสานงานกับผูใหบริการตลาดกลางฯ เพื่อขอรับ สรุปผลประมูลฯ
(3.6) ทํารายงานสรุปผลประมูลฯ เสนอหัวหนาสวนราชการและดําเนินการตามขั้นตอนการทําสัญญา
ซื้อหรือจาง และตรวจรับงานตามระเบียบของทางราชการตอไป
จ. การกําหนดอัตราคาใชจาย
ผูใหบริการตลาดกลางฯ จะสามารถคิดคาใชจายในการจัดประมูลฯ เฉพาะกรณีที่มี การประมูลฯ จนได

ผูคาที่เสนอราคาขายดีที่สุด โดยอัตราคาใชจายดําเนินการจัดประมูลฯ ที่คิดจากผูคา ที่ชนะการประมูลฯ
ประกอบดวย อัตราคาใชจายจัดประมูลฯ (Success Fee) ซึ่งคํานวณจากมูลคาสินคา/บริการที่จะสั่งซื้อ/จาง
และคาใชจายเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางฯ ดังนี้
(1) อัตราคาใชจายจัดประมูลฯ
- วงเงินงบประมาณที่จัดประมูลฯ เสร็จที่มีมูลคาไมเกิน 2,000,000 บาท คิดคาใชจายจัดประมูลฯ ไม
เกิน 6,000 บาท/การประมูลฯ
- วงเงินงบประมาณที่จัดประมูลฯ เสร็จที่มีมูลคา 2,000,001 บาท - 10,000,000 บาท คิดคาใชจายจัด
ประมูลฯ ในอัตราไมเกินรอยละ 0.4 และไมเกิน 10,000 บาท/การประมูลฯ
- วงเงินงบประมาณจัดประมูลฯ เสร็จที่มีมูลคา 10,000,001 บาท - 25,000,000 บาท คิดคาใชจายจัด
ประมูลฯ ในอัตราไมเกินรอยละ 0.15 และไมเกิน 20,000 บาท/การประมูลฯ
- วงเงินงบประมาณจัดประมูลฯ เสร็จที่มีมูลคาสูงกวา 25,000,001 บาท คิดคาใชจายจัดประมูลฯ ใน
อัตราไมเกินรอยละ 0.10 และไมเกิน 30,000 บาท/การประมูลฯ
(2) คาใชจายเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางฯ แบงเปน 4 ระยะดังนี้
- จังหวัดที่มีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ โดยประมาณไมเกิน 150 กม. (20 จังหวัด) ไมมีคาใชจาย
เดินทาง ไดแก กรุงเทพมหานคร อางทอง อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี นครนายก นครปฐม
นนทบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และ
สิงหบุรี
- จังหวัดที่มีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ โดยประมาณ 151- 250 กม. (7 จังหวัด) คิดคาใชจายเดินทาง
ไมเกิน 2,500 บาท/การประมูลฯ ไดแก ชัยนาท นครสวรรค สระแกว อุทัยธานี ระยอง จันทบุรี และนครราชสีมา
- จังหวัดที่มีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ โดยประมาณ ไมเกิน 500 กม. (16 จังหวัด) คิดคาใชจาย
เดินทางไมเกิน 5,000 บาท/การประมูลฯ ไดแก ประจวบคีรีขันธ ตราด เพชรบูรณ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก
อุตรดิตถ ชุมพร กําแพงเพชร บุรีรัมย ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด และสุรินทร
- จังหวัดที่มีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ โดยประมาณมากกวา 500 กม. (33 จังหวัด) คิดคาใชจาย
เดินทางไมเกิน 10,000 บาท/การประมูลฯ ไดแก อุดรธานี ยโสธร แพร ระนอง อํานาจเจริญ กาฬสินธุ เลย
หนองบัวลําภู ศรีสะเกษ เชียงใหม เชียงราย มุกดาหาร นครพนม หนองคาย นาน พะเยา กระบี่ นครศรีธรรมราช
นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ลําพูน แมฮองสอน สตูล สงขลา สุราษฎรธานี ตรัง ยะลา สกลนคร
อุบลราชธานี และลําปาง
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