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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  หลักเกณฑการจัดหาพัสดุ 

โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction) 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๘  (๖)  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเห็นควรใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การกําหนดแนวทาง 
ขั้นตอน  และหลักเกณฑสําหรับการดําเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
(e-Auction)  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และไดกําหนดหลักเกณฑการจัดหาพัสดุโดยการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction)  ขึ้นใหม  ดังนี้ 

ขอ ๑ ประเภทพัสดุที่จัดหา 
  เปนพัสดุตามบัญชีจําแนกประเภทตัวอยางพัสดุสําหรับการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

(e-Auction)  ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดแนบทายประกาศ  ฯ 
ขอ ๒ วงเงินการจัดหาพัสดุ 
  มูลคาของสินคาหรือบริการที่จะดําเนินการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในแตละครั้งมี

ความเหมาะสมสอดคลองกับตนทุนของสวนราชการในการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction) 
ขอ ๓ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  (e-MarketPlace Service Provider) 
  (๑) กําหนดใหมีผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
   (๑.๑) ใหกระทรวงการคลัง และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกัน

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
และคุณสมบัติในการคัดเลือกเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่มีความเหมาะสม  พรอมทั้ง  จัดทํา
รายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว และแจงประชาสัมพันธสวนราชการทราบเปนการทั่วไป  
พรอมทั้งดําเนินการติดตามประเมินผลการใหบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อพัฒนา
กระบวนการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

   (๑.๒) ใหสวนราชการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากรายชื่อผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่คณะกรรมการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสกําหนดตาม  
(๑.๑)  โดยพิจารณาจากรูปแบบการใหบริการ  อัตราคาบริการ  และคุณสมบัติอื่น  ๆ  ตามความเหมาะสม   
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โดยมอบหมายใหคณะกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction)  ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการ  ทําหนาที่คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ที่มคีวามเหมาะสม
และใหใชบริการจัดหาพัสดุโดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในกําหนดระยะเวลาไมเกิน  ๙๐  วัน  
นับจากวันลงนามทําสัญญาหรือขอตกลงการจัดประมูล  แตถาหลังจากสวนราชการจัดหาพัสดุโดยวิธีการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรายการหนึ่งแลวยังไมครบกําหนด  ๙๐  วันตามประกาศ  และตองการจัดหา
พัสดุรายการอื่นโดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ก็ใหสามารถใชผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสรายเดิมไดโดยไมตองใหคณะกรรมการ  e-Auction  คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสใหม 

 (๒) อัตราคาบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
  (๒.๑) ใหผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสคิดคาบริการจากผูคาที่ชนะการประมูลใน

อัตราไมเกินรอยละ  ๓  ของมูลคาซื้อขาย  แตคาบริการดังกลาวจะตองไมเกิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาทตอครั้ง 
  (๒.๒) สําหรับกรณีที่ไมสามารถดําเนินการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจนแลวเสรจ็

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    (๒.๒.๑) ถาความผิดดังกลาวเกิดจากผูใหบริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส   

ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบชําระคาเสียหายใหแกสวนราชการโดยกําหนดคาปรับเปน
รายวันในอัตราตายตัวรอยละ  ๐.๐๑ – ๐.๑๐  ของวงเงินคาพัสดุที่จะทําการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
แตตองไมตํ่ากวาวันละ  ๑๐๐  บาท  จนกวาจะสามารถทําการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหแลวเสร็จ   
การกําหนดคาปรับดังกลาวในอัตราหรือจํานวนเงินเทาใดนั้นใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการโดย
คํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ใชในการจัดหา 

     การปรับตามวรรคแรก หากจํานวนเงินคาปรับจะเกิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   
ใหสวนราชการดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงการจัดประมูล 

    (๒.๒.๒) ถาความผิดดังกลาวเกิดจากความผิด  หรือความบกพรองของสวนราชการ  
เหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ใหสวนราชการระบุไว
ในสัญญาหรือขอตกลงการจัดประมูลกําหนดใหผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตองแจงเหตุดังกลาวให
สวนราชการทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแตเหตุนั้นสิ้นสุดลง  หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนดคูสัญญาจะยกมา
กลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ  หรือขอขยายเวลาภายหลังมิได  เวนแตกรณีเกิดจากความผิด  หรือความ
บกพรองของสวนราชการซึ่งมีหลักฐานชัดเจน  หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 
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ขอ ๔ ขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ  ประกอบดวย 
  (๑) การวางแผนจัดหาพัสดุ 
   เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการขอความเห็นชอบในการประมูลดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส  รายงานดังกลาวประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
   (๑.๑) เหตุผลและความจําเปนในการซื้อหรือจาง 
   (๑.๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง  รวมทั้งขอมูลคุณลักษณะการใชงาน

และผลการจัดหาพัสดุดังกลาวในครั้งที่ผานมา 
   (๑.๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดในระยะ  

๒  ปงบประมาณ 
   (๑.๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยระบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงิน

ชวยเหลือท่ีจะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจาง
ในครั้งนั้น 

   (๑.๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
   (๑.๖) วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่จะซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 
   (๑.๗) ขอเสนออื่น  ๆ   เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง  ๆ   ที่จําเปนในการจัดซื้อ

จัดจาง  เปนตน  รวมทั้ง  รวบรวมความตองการใชพัสดุตามที่กําหนดในขอ  ๑  จากสวนราชการ / สวนงาน
ภายใน  ทั้งนี้  เพ่ือใหมีวงเงินในการจัดหาพัสดุเปนไปตามนัยขอ  ๒  พรอมทั้ง  แตงตั้งคณะกรรมการ  e-Auction 

 (๒) คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (คณะกรรมการ  e-Auction) 
  (๒.๑) องคประกอบของคณะกรรมการ  e-Auction  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  

โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ  ๖  หรือเทียบเทาขึ้นไป  กรรมการอยางนอย  ๒  คน  โดยปกติให
แตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ  ๓  หรือเทียบเทาขึ้นไป  กรรมการและเลขานุการ  ๑  คน  โดยใหแตงตั้งจาก
เจาหนาที่พัสดุของสวนราชการผูจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

    (๒.๑.๑) ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหหัวหนาสวนราชการ
แตงตั้งขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน  ทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 

    (๒.๑.๒) ในกรณีเมื่อถึงเวลาประชุมประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมได  
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการแทนเทาที่จําเปน  แลวรายงาน
ประธานกรรมการที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้ง  เพ่ือดําเนินการตอไป 
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  ทั้งนี้  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการ  e-Auction  ตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการ 
ลงมติ โดยมติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  (๒.๒) เมื่ อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการแลวใหคณะกรรมการ   
e-Auction  ดําเนินการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามทะเบียนรายชื่อท่ีกระทรวงการคลังแจง
เวียน  โดยพิจารณาจากรูปแบบการใหบริการ อัตราคาบริการ  และคุณสมบัติอื่น  ๆ  ตามความเหมาะสมในการ
ใหบริการจัดประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนประโยชนตอทางสวนราชการมากที่สุด  แลวเสนอ
หัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติจางผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการจัดประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

  (๒.๓) แจงรายละเอียดของพัสดุ  ปริมาณ  และวงเงินที่จะจัดหาโดยวิธีการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  เพื่อรวม
ประสานงานในการจัดประมูลตอไป 

  (๒.๔) จัดทํ าเอกสารการประมูลซื้ อด วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส   ตามตัวอย างที่
กระทรวงการคลังกําหนด  โดยใหนํากฎเกณฑในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส  แนบทายเอกสารการประมลูดวย 

 (๓) การประกาศเชิญชวนผูคา 
  (๓.๑) ใหคณะกรรมการ   e-Auction  จัดทําประกาศเชิญชวนผูคาเขารวมการประมูลดวย

ระบบอิ เล็กทรอนิกส   โดยประกาศผานทางเว็บไซตของศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  www.gprocurement.or.th  และเว็บไซตของสวนราชการที่ตองการจัดหาพัสดุ  
รวมท้ังชองทางอื่น  ๆ   ตามความเหมาะสม  เชน  กรมประชาสัมพันธ  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  เปนตน  โดยใหมีระยะเวลาการประกาศไมนอยกวา  ๗  วันทําการ   
กอนการรับเอกสารการประมูล 

  (๓.๒) การใหหรือขายเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหกระทําอยางนอย  ๗   
วันทําการ  กอนวันรับเอกสารขอเสนอของผูคา 

  (๓.๓) คัดเลือกผูคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางเทคนิค  ภายใน  ๕  วันทําการ  แตถา
ดําเนินการไปแลวยังไมเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหขอขยายเวลากับหัวหนาสวนราชการ 

http://www.gprocurement.or.th/
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  (๓.๔) การกําหนดวัน  เวลา  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ให
คํานึงถึงระยะเวลาที่คณะกรรมการ  e-Auction  จะตองใชในการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละราย  วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หรือไม  และใหคํานึงถึงระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ฯ  ใชในการพิจารณาขอเสนอตามเอกสารสวนที่  ๒   
แนบทายเอกสารประมูลดวย 

 (๔) การรวบรวมรายชื่อผูคา 
  ใหคณะกรรมการ  e-Auction  รวบรวมรายชื่อผูคาจากผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  

และผูขายอื่น  ๆ   ที่แสดงความจํานงเขารวมการประมูลกับคณะกรรมการ   e-Auction 
 (๕) การคัดเลือกผูคา 
  ใหคณะกรรมการ  e-Auction  ดําเนินการ  ดังนี้ 
  (๕.๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูคา  เอกสารหลักฐานตาง  ๆ  พัสดุตัวอยาง  แคตตาล็อก  

หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แลวคัดเลือกผูคาที่ถูกตองตามเงื่อนไข  โดยการพิจารณาคณะกรรมการอาจ
สอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูคารายใดก็ได  แตจะใหผูคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

  (๕.๒) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจาง  หรือคุณสมบัติผูคาที่ตรวจสอบแลวตาม  (๕.๑)  
ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ 

  (๕.๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

  (๕.๔) จํานวนผูคาที่ผานการคัดเลือกทางเทคนิคจะตองมีจํานวนไมนอยกวา  ๓  ราย  
มิฉะนั้น  จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประมูล  และพิจารณาจัดประมูลใหม  
เวนแตมีผูคาผานการคัดเลือกทางเทคนิคเพียง  ๒  ราย  และคณะกรรมการ  e-Auction  มีเหตุผลอันสมควร   
ก็สามารถดําเนินการตอไปได 

  (๕.๕) ในกรณีที่มีผูคาผานการคัดเลือกทางเทคนิคไมนอยกวา  ๓  ราย  แตผูคาที่ผาน 
การคัดเลือกทางเทคนิคนั้น  ไมมาลงนามในสัญญา  ๓  ฝาย  เพ่ือเขาเสนอราคาตามที่กําหนดโดยไมมีเหตุผล 
อันสมควร  ใหถือวาผูคารายนั้นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ  ๑๔๕  โดยอนุโลม  หากมีผูมาลงนามในสัญญา  ๓  ฝาย  ไมถึง  ๓  ราย  ใหพิจารณา
ตามขอ  (๕.๔) 
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  (๕.๖) ประกาศรายชื่อผูคาที่มีมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ําตามวัน  เวลา  ที่กําหนดไวใน
ประกาศประมูล  โดยปดประกาศที่สวนราชการผูจัดหาพัสดุ  และประกาศผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อ 
จัดจางและพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  www.gprocurement.or.th  กับแจงใหผูที่ไมไดรับ
การประกาศรายชื่อทราบ  โดยแยกเปน  ๒  สวน  คือ 

    (๕.๖.๑) การแจงใหผูมีผลประโยชนรวมกันทราบ  ใหแจงขอเท็จจริง  เหตุผล  และ
สิทธิอุทธรณ  โดยผูคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูคา  เพราะเปนผูคาที่มีผลประโยชนรวมกัน   
อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงเจาสังกัดภายใน  ๓  วันนับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้งแสดงเหตุผล
ของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของไวดวย 

   (๕.๖.๒) การแจงใหผูที่ผิดเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากการมีผลประโยชนรวมกันตาม  
ขอ  (๕.๖.๑)  ใหแจงขอเท็จจริง  เหตุผล  และสิทธิอุทธรณ  ใหทราบโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  ดวย 

  (๕.๗) กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่  พรอมทั้งเงื่อนไขการประมูล  เชน  วงเงินการจัดหา  
ระยะเวลาประมูล  ชวงราคาประมูลขั้นต่ํา  และชวงเวลาประมูลสุดทายกอนปดการประมูล  เปนตน 

  (๕.๘) ใหมีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของพัสดุที่จะจัดหา  และรายละเอียด 
การประมูลพรอมทั้งเงื่อนไขแกผูคา 

  (๕.๙) ใหแจงผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการ  ดังนี้ 
    (๕.๙.๑) อบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหแกผูคาที่ผานการคัดเลือก

ทางเทคนิค 
    (๕.๙.๒) มอบ  User  ID  และ  Password  ใหแกผูคา 
    (๕.๙.๓) ผูคาลงนามในขอตกลงในการประมูลรวมกับผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส 
    (๕.๙.๔) สวนราชการและผูคาทดสอบการใชระบบประมูล 
  (๕.๑๐) ใหผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจัดประมูลตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่

กําหนด  และใหจัดเตรียมเอกสารการยืนยันราคาสําหรับผูคาที่เขารวมประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทุกราย  
พรอมทั้ง  เมื่อการประมูลเสร็จสิ้นใหจัดสงเอกสารดังกลาว  ใหสวนราชการตอไป 

  (๕.๑๑) กรณีที่สวนราชการภายใตสังกัดกระทรวงเดียวกันจะจัดการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  (e-Auction)  ในชวงเวลาเดียวกันและมีคุณลักษณะเฉพาะ  (Specification)  ของพัสดุใกลเคียงกัน  
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ใหทําการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction)  รวมกันได  เพื่อเปนการลดตนทุนและระยะเวลาในการ
จัดประมูล  ฯ  แตเมื่อสิ้นสุดการประมูล  ในการจัดทําสัญญาซื้อขายระหวางสวนราชการกับผูคาที่ชนะการ
ประมูล  ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําสัญญาแยกตางหากจากกัน 

 (๖) การเสนอราคา 
  (๖.๑) ในการเสนอราคาของผูที่ผานการคัดเลือก ตองมีผูแทนคณะกรรมการ  e-Auction   

เขารวมสังเกตการณ  ณ  ที่ทําการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจนเสร็จสิ้นการประมูล 
  (๖.๒) ราคาเริ่มตนการประมูลใหใชวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดหาพัสดุนั้น  ๆ  
  (๖.๓) ในการเสนอราคาผูคาตองเสนอราคาลดลงเปนรายหนวย  โดยแตละหนวยท่ีจะลดลง

ควรเปนเทาใดใหคณะกรรมการ  e-Auction  หารือรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  อยางไรก็ดี  
อัตราดังกลาวตองไมเกินรอยละ  ๓  ของวงเงินงบประมาณ 

  (๖.๔) เมื่อประมูลเสร็จสิ้น  ใหผูเขารวมการประมูลทุกรายจัดสงเอกสารยืนยันราคาสุดทาย
ที่แตละรายเสนอใหแกสวนราชการ 

 (๗) การประกาศผลผูชนะประมูล 
  (๗.๑) เมื่อไดผูชนะการประมูลแลว  ใหคณะกรรมการ  e-Auction  สรุปผลการประมูลเสนอ

หัวหนาสวนราชการ 
  (๗.๒) คณะกรรมการ  e-Auction  จะตองปดประกาศรายชื่อผูชนะการประมูลท่ีสวนราชการ

ผูจัดหาพัสดุ  และประกาศทางเว็บไซตของสวนราชการที่จัดหาพัสดุ  และเว็บไซตของศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง
และพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  www.gprocurement.or.th

  (๗.๓) ใหคณะกรรมการ  e-Auction  รายงานผลการประมูลใหสํานักพัฒนามาตรฐานระบบ
พัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ทราบ  รายงานดังกลาวประกอบดวยราคาพัสดุที่จัดหาไดดวย
วิธี  e-Auction  สวนลด/เพ่ิมเพื่อเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณ  งบประมาณที่ประหยัดไดคิดเปนรอยละของ
วงเงินงบประมาณ  ผูชนะการประมูล  และผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือรวมประสานงานใน
การรายงานเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป  

 (๘) การจัดทําสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
  ใหสวนราชการดําเนินการตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  

๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(๙) การบังคับใช 

http://www.gprocurement.or.th/
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 ใหใชกับสวนราชการที่มีความพรอมในการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

(๑๐) ขอยกเวน 
 ถาสวนราชการมีเหตุผลและความจําเปนที่จะขอยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ ใหทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
รอยเอก  สุชาติ  เชาววิศิษฐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



บัญชีจําแนกประเภทตัวอยางพัสดุที่ใชในการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction) 
แนบทายประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดหาพัสดุ 

โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
 

ก. วัสดุ  ๑๑  รายการ  ประกอบดวย 
๑. วัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ,  ดินสอ,  เครื่องตัดกระดาษ,  เครื่องเย็บกระดาษ,  กระเปา  เปนตน 
๒. วัสดุไฟและวิทยุ  เชน  เครื่องรับโทรทัศน,  จานรับดาวเทียม,  เสาอากาศ,  โคมไฟฟา  พรอมขา

หรือกาน,  หมอแปลงไฟฟา  (Step-up,  Step-down),  ลําโพง,  ไมโครโฟน  เปนตน 
๓. วัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง  ๆ  สี, ปูนซีเมนต, ทราย, อิฐ หรือ ซีเมนตบลอค, กระเบื้อง เปนตน 
๔. วัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน เปนตน 
๕. วัสดุการเกษตร  เชน  พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา,  พันธุพืช,  ผาใบ  หรือผาพลาสติก  เปนตน 
๖. วัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร,  ฟลม,  ขาตั้งกลอง,  ขาตั้งเขียนภาพ  เปนตน 
๗. วัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  เครื่องแบบ,  เสื้อ,  กางเกง,  ผา,  เข็มขัด,  หมวก,  รองเทา  เปนตน 
๘. วัสดุกีฬา  เชน  หวงยาง,  ลูกฟุตบอล,  ลูกบาสเก็ตบอล  เปนตน 
๙. วัสดุเชื้อเพลงิ  เชน  น้ํามันดีเซล,  น้ํามันกาด,  น้ํามันเบนซิน  เปนตน 
๑๐. วัสดุวิทยาศาสตร  เชน  ถุงมือ,  กระบอกตวง,  ถังเก็บเชื้อเพลิง  เปนตน 
๑๑.วัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมนบอรด  (Main  Board),  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร

เครื่องกระจายสัญญาณ  (Hub),  เมาส  (Mouse)  เปนตน 
ข. ครุภัณฑ  ๙  รายการ  ประกอบดวย 
๑. ครุภัณฑสํานักงาน  เชน  โตะ,  ชั้นวางเอกสาร,  ตูโชว,  ตูเก็บเอกสาร,  เครื่องพิมพดีด  เปนตน 
๒. ครุภัณฑการศึกษา  เชน  จักร,  โตะเทเบิลเทนนิส,  โตะนักเรียนเดี่ยว  เปนตน 
๓. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  เชน  เครื่องรับสงวิทยุ,  หมอแปลงไฟฟา  (Transformer),  วิทยุ – เทป 

วิทยุ – เทป – ซีดี,  เครื่องบันทึกเสียง,  เครื่องรับโทรทัศน  เปนตน 
๔. ครุภัณฑกอสราง  เชน  เครื่องเชื่อมโลหะ,  เครื่องพนสี,  เลื่อยไฟฟา,  รถตักดิน  เปนตน 
๕. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  เชน  จอรับภาพ, เครื่องฉายสไลด, เครื่องฉายภาพขามศีรษะ   

กลองถายรูป,  เครื่องวีดีโอ,  โทรทัศนสี เปนตน 
๖. ครุภัณฑกีฬา  เชน  โตะเทเบิลเทนนิส,  จักรยานออกกําลังกาย,  เหล็กยกน้ําหนักเปนชุด  เปนตน 
๗. ครุภัณฑดนตรี  เชน  ป,  แตร,  แซกโซนโน  เปนตน 
๘. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เชน  รถยนตนั่ง,  รถยนตโดยสาร,  รถบรรทุก,  รถจักรยานยนต

รถจักรยาน  เปนตน 
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๙. ครุ ภัณฑคอมพิวเตอร   เชน   มอนิ เตอร (Moniter), พล็อตเตอร  (Plotter),  เครื่องแปลงรหัส

สัญญา (Modem),  เครื่องถายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอรขึ้นจอภาพ  (Projector),  เครื่องปรับระดับ
กระแสไฟ,  สแกนเนอร  (Scanner),  ดิจิไทเซอร  (Digitizer),  เครื่องสํารอง  (UPS),  เครื่องแยกกระดาษ
เครื่องปอนกระดาษ,  เครื่องพิมพ  (Printer)  แบบตาง  ๆ  เชน  Dot  Matrix  Printer,  Laser  Printer,  Line 
Printer,  Lnk  Jet  เปนตน 

ค. การจางเหมาดําเนินการตาง  ๆ 
๑. การจางเหมาบริการรักษาความสะอาด 
๒. การจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
๓. การจางเหมาตาง  ๆ  ยกเวน การจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจ  เพ่ือใหทราบความชํารุด

เสียหายกอนจึงจะประมาณคาซอมได 
 ง.  พัสดุอื่น  ๆ  ท่ีหนวยงานผูซื้อเห็นสมควร 
 จ . หมายเหตุ 
 พัสดุรายการใดมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีบังคับ ใหสวนราชการตองจัดซื้อหรือจัดจางจาก
หนวยงานซึ่งไดรับสิทธิพิเศษ ก็ใหสวนราชการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  โดยไมตองดําเนินการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction) 
 


