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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกําหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑสําหรับการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ในรูปแบบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
โดยที่ คณะรั ฐมนตรี ซึ่ งเป นผู มี อํ านาจในการวางระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว าด วยการพั สดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ไดมีมติอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ใหสวนราชการสามารถ
ดําเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ได
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควร
กําหนดแนวทางในการดําเนินการและขั้นตอนภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประเภทพัสดุที่จัดหา
เปนพัสดุประเภทครุภัณฑสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณที่
เกี่ยวเนื่อง เชน เครื่องพิมพ ฯลฯ การจางเหมาบริการทําความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย
ขอ ๒ วงเงินการจัดหาพัสดุ
มูลคาของสินคาหรือบริการที่จะดําเนินการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในแตละครัง้
มีความเหมาะสมสอดคลองกับตนทุนการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๓ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-MarketPlace Service Provider)
(๑) การกําหนดคุณสมบัติผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ให สํ านั กพั ฒนามาตรฐานระบบพัสดุ ภาครั ฐ กรมบั ญชี กลาง กระทรวงการคลั ง
รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ พิจารณากําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และจัดทํา
ทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณสมบัติครบถวน
(๒) การคัดเลือกคุณสมบัติผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ใหสวนราชการที่มีความพรอมที่จะจัดหาพัสดุดวยระบบอิเล็กทรอนิกส คัดเลือกผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณสมบัติครบถวนจากทะเบียนรายชื่อตาม (๑) โดยตรงและจัดทําบันทึก
ขอตกลงกันไว
(๓) อัตราคาบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
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ใหสวนราชการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสโดยพิจารณาจากอัตรา
คาบริการในการใหบริการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามความเหมาะสม
ขอ ๔ ขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ ประกอบดวย
(๑) การวางแผนจัดหาพัสดุ
(๑.๑) รวบรวมความตองการใชพัสดุตามที่กําหนดในขอ ๑ จากสวนราชการทั้งใน
ระดับกรม หรือระดับกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อใหมีวงเงินในการจัดหาพัสดุเปนไปตามนัยขอ ๒
(๑.๒) จัดทํารายงานสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณลักษณะการใชงานและผลการจัดหา
พัสดุตามนัยขอ ๑ ครั้งที่ผานมา เพื่อเสนอตอหัวหนาสวนราชการ พิจารณาอนุมัติการจัดหาพัสดุโดยวิธีการ
ประมู ลด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส พร อมทั้ งแต งตั้ งคณะกรรมการจั ดหาโดยวิ ธี การประมู ลด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (คณะกรรมการ e-Auction)
(๒) คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (คณะกรรมการ e-Auction)
(๒.๑) องคประกอบคณะกรรมการ e-Auction ประกอบดวย เลขานุการกรม หรือ
ผูอํานวยการกองคลัง แลวแตกรณี เปนประธานกรรมการ กรรมการอยางนอย ๒ คน ประกอบดวย ผูแทน
ศูนยหรือสวนเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผูแทนสวนราชการที่ตองการจัดหาพัสดุ
และให หั วหน าพั สดุ ของส วนราชการและรั ฐวิ สาหกิ จ เป นกรรมการและเลขานุ การ ทั้ งนี้ ให แต งตั้ ง
ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๕-๓๖ โดยอนุโลม
(๒.๒) แจงรายละเอียดของพัสดุ ปริมาณ และวงเงินที่จะจัดหาโดยวิธีการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสใหสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อรวม
ประสานงานในการจัดประมูลตอไป
(๓) การประกาศเชิญชวนผูคา
ใหคณะกรรมการ e-Auction จัดทําประกาศเชิญชวนผูคาเขารวมการประมูลผานทาง
เว็บไซตของศูนยจัดซื้อจัดจางภาครัฐ www.gprocurement.or.th และเว็บไซตของสวนราชการที่ตองการจัดหา
พัสดุ รวมทั้งชองทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยใหมีระยะเวลาการประกาศไมนอยกวา ๗ วันทําการ
กอนการรับเอกสารการประมูล
(๔) การรวบรวมรายชื่อผูคา
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ใหคณะกรรมการ e-Auction รวบรวมรายชื่อผูคาจากผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
และผูขายอื่น ๆ ที่แสดงความจํานงเขารวมการประมูลกับคณะกรรมการ e-Auction
(๕) การคัดเลือกผูคา
ใหคณะกรรมการ e-Auction ดําเนินการ ดังนี้
(๕.๑) กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ําของผูคา (Pre-qualification) เพื่อใชเปน
หลักเกณฑคัดเลือกผูคาที่มีความสามารถในการใหบริการจัดหาพัสดุตามที่กําหนด
(๕.๒) กําหนดวิธีการคัดเลือกผูคา และรายละเอียดของเอกสารทางดานเทคนิค
(๕.๓) จํ านวนผู ค าที่ ผ านการคั ดเลื อกทางเทคนิ คจะต องมี จํ านวนไม น อยกว า ๓ ราย
มิฉะนั้น จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณาดําเนินการจัดประมูลใหม
(๕.๔) ประกาศรายชื่อผูคาที่มีมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ําผานทางเว็บไซตศูนยจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ และของสวนราชการ
(๕.๕) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งเงื่อนไขการประมูล ไดแก วงเงินการจัดหา
ระยะเวลาประมูล ชวงราคาประมูลขั้นต่ํา และชวงเวลาประมูลสุดทายกอนปดการประมูล เปนตน
(๕.๖) ใหมีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของพัสดุที่จะจัดหา และรายละเอียดการ
ประมูลพรอมทั้งเงื่อนไขแกผูคา
(๕.๗) ใหแจงผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการ ดังนี้
(๕.๗.๑) อบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหแกผูคาที่ผานการคัดเลือก
ทางเทคนิค
(๕.๗.๒) มอบ User ID และ Password ใหแกผูคา
(๕.๗.๓) ผูคาลงนามในขอตกลงในการประมูลรวมกับสวนราชการผูจัดหาพัสดุ
และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
(๕.๗.๔) สวนราชการ และผูคาทดสอบการใชระบบประมูล
(๕.๘) ใหผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจัดประมูลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๖) การประกาศผลผูชนะประมูล
ใหคณะกรรมการ e-Auction สรุปผลการประมูลเสนอหัวหนาสวนราชการ พรอมกับ
รายงานผลใหสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังทราบ เพื่อประกาศ
ในเว็บไซต www.gprocurement.or.th
(๗) การจัดทําสัญญา
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ให ส วนราชการดํ าเนิ นการตามนั ยระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว าด วยการพั สดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๘) การตรวจรับพัสดุ
ให ส วนราชการดํ าเนิ นการตามนั ยระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว าด วยการพั สดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๙) การบังคับใช
ใหใชกับสวนราชการที่มีความพรอมในการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
สมคิด จาตุศรีพิทักษ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

