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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรออกระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  ประกอบกับขอ  ๔  และขอ  ๑๕  (๖)  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การพัสดุ  
พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การพัสดุ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึงออกระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนกิส  
พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้  

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  การจัดซ้ือหรือจัดจางตามขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร   
เร่ือง  การพัสดุ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา  การจางออกแบบและควบคมุงาน  
การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ  โดยกําหนดใหผูเสนอราคาไดเสนอราคาแขงขันกันเอง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลา  และ  ณ  สถานที่ที่กําหนดโดยไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา  
(Sealed Bid Auction) 

“ราคาสูงสุด”  หมายความวา  ราคากลาง  วงเงินงบประมาณที่มีอยู  หรือราคาสูงสุด  ที่กรุงเทพมหานคร
จะพึงรับได  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (กวอ.)  กําหนด 
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“หัวหนาหนวยการคลัง”  หมายความวา  หัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับเงิน   
การเบิกจายเงิน  การถอนเงิน  การนําสงเงิน  การฝากเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ทั้งนี้  ใหรวมถึงหัวหนา
ฝายการคลัง  สํานักงานเลขานุการสํานัก  หัวหนาฝายการคลัง  กองกลาง  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  
หัวหนาฝายการคลัง  สํานักงานเขต   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   สํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
หัวหนาฝายการคลัง  กองบริหารทั่วไป  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  และให
หมายความรวมถึงหัวหนาฝายหรือหัวหนากลุมงานซึ่งไดรับแตงต้ังจากหัวหนาหนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  ใหทําหนาที่หัวหนากลุมการคลัง  ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวกับ
การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การถอนเงิน  การนําสงเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินดวย 

ขอ ๕ การใชบังคับ 
ใหการจัดซ้ือหรือจัดจางของหนวยงานที่กิจกรรม  โครงการ  หรือการกอสรางมีมูลคาเกินกวา

สองลานบาท  ซ่ึงใชเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินอุดหนุนรัฐบาล  เงินกู  และเงินชวยเหลือ  
ดําเนินการตามระเบียบนี้  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก  กวอ.  ใหจัดซ้ือหรือจัดจางดวยวิธีการอื่นได 

ขอ ๖ ความสัมพันธกับกฎหมาย  ระเบยีบ  และคําส่ังอื่น 
นอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  ใหวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดําเนินการ 

ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หรือระเบียบอื่น  หรือคําส่ังอื่นของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของ 
ควบคูไปดวย  เวนแต  กวอ.  จะกําหนดหรือวินิจฉัยเปนอยางอื่น 

ขอ ๗ คณะกรรมการ 
ใหมีคณะกรรมการวาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เรียกโดยยอวา  “กวอ.”  

ประกอบดวย  ปลัดกรุงเทพมหานคร  เปนประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักการคลัง  ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายและคดี  ผูอํานวยการกองควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร  ผูอํานวยการกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังไมเกิน  
๓  คน  เปนกรรมการ  และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  อาจมอบหมายใหขาราชการในสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง  เปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 
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ขอ ๘ อํานาจหนาที่คณะกรรมการ  กวอ.  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๒) พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๓) พิจารณาอุทธรณและคํารองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามระเบียบนี้และความไมเปน

ธรรมอื่น  ๆ 
(๔) พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจางดวยวิธีการอื่น 
(๕) กําหนดแนวทาง  และวิธีปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(๖) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   
ขอ ๙ การเตรียมดําเนินการ 
(๑) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดซ้ือหรือจัดจางตามขอ  ๕  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนด 

รางขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)  และรางเอกสารการประมูลกอนเร่ิมการจัดซ้ือหรือจัดจาง
ตามระเบียบนี้  เมื่อขอบเขตของงานดังกลาวไดรับอนุมัติแลว  ใหนําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพร 
ไดลงประกาศทางเว็บไซตของกรุงเทพมหานคร  (www.bma.go.th)  และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  
(www.gprocurement.go.th)  เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวันทําการ  เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ  
หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต  มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว  เมื่อคณะกรรมการ
ตามขอนี้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงรางขอบเขตของงานตามนั้น  และดําเนินการปรับปรุงเสร็จแลว  
ใหเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความเห็นชอบ  แลวนําลงประกาศทางเว็บไซตของกรุงเทพมหานคร  
(www.bma.go.th)  และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th)  อีกคร้ังหนึ่งเปนเวลา
ไมนอยกวาสามวันทําการ  ทั้งนี้  จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรดวยก็ได 

(๒) ในระหวางดําเนินการตาม  (๑)  ใหเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานที่จัดซ้ือหรือจัดจางเสนอ  
ผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางผานหัวหนาหนวยการคลัง  เพื่อใหแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามโครงการ  (ระบุชื่อตามความเหมาะสม)  โดยจะเสนอรายชื่อกรรมการ
บางสวนหรือทั้งหมด  เพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได  หรือจะเสนอขอแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  มาพรอมกับการรายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ  ๑๐  
ก็ได 
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ใหหัวหนาหนวยการคลังของหนวยงานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง  คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสจากทะเบียนที่มีอยู  เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ตลอดจนกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อเปนขอมูลให
คณะกรรมการดําเนินการตอไป 

คาใชจายในการจัดการประมูลสําหรับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูไดรับการแจงตามขอ  ๑๑  วาเปนผูมีสิทธิเสนอราคาตามแนวทาง  และวิธีปฏิบัติที่  กวอ.  ประกาศกําหนด 

(๓) ใหผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสตามโครงการ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  จากขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในหนวยงานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง  และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสามคนและไมมากกวาหาคน  ในจํานวนนี้
ใหแตงต้ังขาราชการจากหนวยงานอื่นของกรุงเทพมหานครที่มิใชหนวยงานที่ จัดซ้ือหรือจัดจาง 
อยางนอยหนึ่งคน  ทั้งนี้  จะแตงต้ังตามขอเสนอของหนวยงานที่จัดซ้ือหรือจัดจางทั้งหมดหรือบางสวน 
ก็ได  โดยใหเจาหนาที่พัสดุในหนวยงานนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๑๐ การรายงานขอซื้อหรือขอจาง  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง 
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  แลวเสนอขอความเห็นชอบตอผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจาง  โดยใหแนบ  TOR  
และเอกสารการประมูลที่ไดดําเนินการตามขอ  ๙  แลว  พรอมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ 

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  นําสาระสําคัญของเอกสารประกาศการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
เอกสารการประมูลและเอกสารเบื้องตนอื่น  ๆ  ที่สามารถเผยแพรได  ลงประกาศทางเว็บไซตของ
กรุงเทพมหานคร  (www.bma.go.th)  และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th)   
เปนเวลาไมนอยกวาสามวันทําการ  โดยกําหนดใหมีการจัดทําซองขอเสนอดานเทคนิค  การวางหลักประกัน
ซอง  วัน  เวลา  และสถานที่  ที่ใหย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิค  เง่ือนไข  เง่ือนเวลา  และสถานที่ที่เกี่ยวของ  
ทั้งนี้  จะแจกจายหรือจําหนายเอกสารดังกลาวก็ได  พรอมกับแจงผลการสงลงประกาศทางเว็บไซตดังกลาว  
และเอกสารประกาศการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เอกสารการประมูล  และเอกสารเบื้องตนอื่น  ๆ  
ใหกองประชาสัมพันธ  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อตรวจสอบการประกาศทางเว็บไซต  และเผยแพร
ประกาศการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีอื่น  ใหประชาชนทั่วไปทราบ 

กรณีกองประชาสัมพันธ  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ตรวจสอบพบวาคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส   มิได ดําเนินการลงประกาศในเว็บไซตภายในเวลาที่ กําหนด   
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ใหกองประชาสัมพันธ  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  รีบรายงานตอปลัดกรุงเทพมหานครเพือ่พจิารณาสัง่การ
ตอไป 

ขอ ๑๑ การย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิค 
(๑) ใหผูประสงคจะเสนอราคายื่นซองขอเสนอดานเทคนิคตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ  ๙  (๓)  ผานทางหนวยงานที่จัดซ้ือหรือจัดจางภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกําหนด  โดยตองใหเวลาไมนอยกวาสามวันทําการ  
นับแตวันสุดทายของการแจกจายหรือจําหนายเอกสารตามขอ  ๑๐  วรรคสอง  แตตองเปนระยะเวลา
ภายในสามสิบวันนับแตวันแรกที่กําหนดใหย่ืนซองดังกลาว 

การรับซองขอเสนอดานเทคนิคตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร   
เร่ือง  การพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การพสัดุ  (ฉบบัที ่ ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  เวนแต  กวอ.  จะกําหนดเปนอยางอื่น 

(๒) เมื่อส้ินกําหนดเวลาตาม  (๑)  แลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนกิส  
ดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา  โดยพิจารณาวา 

 ก. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาครบถวนหรือไม  และย่ืนเอกสารตาง  ๆ  ครบถวน
หรือไม 

 ข. ขอเสนอดานเทคนิค  (prequalification)  มีความเหมาะสมหรือไม 
 ค. เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง   

การพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การพัสดุ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  หรือไม 

ทั้งนี้  ตองใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
กําหนด  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดําเนินการคัดเลือกเบื้องตน   
เพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคาเสร็จแลว  กลาวคือเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  ขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสม  
และไมเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  ใหแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผล 
การพิจารณาเฉพาะของตน  โดยไมเปดเผยรายชื่อดังกลาวตอสาธารณชน 

(๓) หากผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนตาม  (๒)  ประสงคจะคัดคาน
ผลการพิจารณา  ก็ใหอุทธรณตอหัวหนาหนวยงานไดภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  และ
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ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหแลวเสร็จพรอมแจงผลการพิจารณาใหผูคัดคานแตละรายทราบ  ภายใน
เจ็ดวันทําการ  ทั้งนี้  ในระหวางการพิจารณาจะดําเนินการขั้นตอนตอไปมิได 

หากหัวหนาหนวยงานไมอาจแจงผลการพิจารณาวินิจฉัยใหผูคัดคานทราบภายในเวลาที่กําหนด  
ใหระงับการดําเนินการขั้นตอนตอไป  จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  และแจงผลการพิจารณาใหผูคัดคาน
แตละรายทราบ 

(๔) ในกรณีที่ปรากฏวามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว  ใหหนวยงานที่จะจัดซ้ือหรือจัดจาง  
รายงานผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจาง  เพื่อส่ังยกเลิกการดําเนินการทั้งหมดแลวเร่ิมดําเนินการใหม  หรือจะ
ขออนุมัติจาก  กวอ.  ดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจางดวยวิธีการอื่นก็ได 

(๕) ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแจงผลการพิจารณาคัดเลือก
เบื้องตนตอหัวหนาหนวยการคลังเพื่อกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ขอ ๑๒ การเสนอราคา 
เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนตามขอ  ๑๑  และไดรับแจงวัน  เวลา  และสถานที่เสนอราคา   

จากหัวหนาหนวยการคลังของหนวยงานที่จัดซ้ือหรือจัดจางแลว  ใหหนวยงานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 
แจงวัน  เวลา  และสถานที่เสนอราคา  ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ  เพื่อดําเนินการเขาสูกระบวนการ
เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดังนี้ 

(๑) ใหผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายสงผูแทนไมเกินรายละสามคน  เขาสูกระบวนการเสนอราคา
กอนเวลาเร่ิมการเสนอราคา  โดยใหแจงชื่อตามแบบที่  กวอ.  กําหนด  ในวันเสนอราคาและใหเขาประจาํ
ในสถานที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจัดไว  โดยแยกจากผูมีสิทธิ
เสนอราคารายอื่น  และมีเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
มอบหมาย  อีกหนึ่งคนเขาประจํา  หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใด  เมื่อถึงเวลา 
เร่ิมการเสนอราคาแลว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนมิได  แตอาจขอถอนผูแทนบางคนออก
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได  หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด  
ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา
แลวแจงผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยูทุกรายเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา  แตถามีผูมีสิทธิ
เสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา  ใหนาํความในขอ  ๑๑  (๔)  มาใชโดยอนุโลม 

(๒) สถานที่เสนอราคาตามขอ  ๙  (๒)  อาจตางจากที่ต้ังของหนวยงานที่จัดซ้ือหรือจัดจางก็ได  
เวนแต  กวอ.  จะมีมติเปนประการอื่น  วันที่กําหนดใหมีการเสนอราคาตองเปนวันราชการ  และใหเร่ิม
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กระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในเวลาราชการ  แตจะส้ินสุดลงนอกเวลาราชการ 
ก็ได  ทั้งนี้  กระบวนการเสนอราคาใหกระทําภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที  และไมเกินกวาหกสิบนาท ี 
โดยประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ประกาศกําหนดเวลาแนนอน 
ที่จะใชในกระบวนการเสนอราคาใหทราบลวงหนากอนเร่ิมกระบวนการเสนอราคา 

(๓) เมื่อเร่ิมกระบวนการเสนอราคา  ใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาเร่ิมการเสนอราคาดวย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตรวจสอบ
ควบคุมอยู  ณ  สถานที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจัดไว  การเสนอราคา
กระทําไดหลายคร้ัง  จนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
แจงเตือนวาเปนชวงเวลาสามถึงหานาทีสุดทาย  ในชวงเวลาดังกลาวระบบจะไมแสดงวาราคาของผูใด 
มีสถานะใด  เมื่อหมดเวลาแลวใหประธานแจงส้ินสุดกระบวนการเสนอราคา 

เมื่อส้ินสุดเวลาตามที่กําหนดใน  (๒)  แลว  หากปรากฏวามีผูเสนอราคาตํ่าสุดเทากันหลายราย
จนไมอาจชี้ขาดได  ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขยายเวลาออกไปอีก
สามนาที  โดยนําความในวรรคกอนมาใชโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายมีสิทธิเขาเสนอราคา
ในชวงเวลาที่ขยายนั้น  และเมื่อครบกําหนดเวลาแลว  หากยังไมอาจชี้ขาดได  ใหขยายเวลาออกไปอีก  
คร้ังละสามนาที  จนไดผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียวในชวงเวลาที่ขยายเวลาออกไป  จึงใหแจงส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคา 

(๔) คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะประชุมพิจารณาทันที 
ที่กระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง  เพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายใด  
มตินั้นตองแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา  แลวรายงานเสนอผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจาง  ภายในสาม
วันทําการ  หากผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  แจงผลการพิจารณา
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

หากผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจาง  ไมเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทราบ  
และใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสชี้แจงภายในสามวันทําการ  เมื่อไดรับ 
คําชี้แจงแลว  หากผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางพิจารณาเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการดําเนินการประมูล
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ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแจงผลการพิจารณา
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

หากผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางยังคงไมเห็นชอบตามมติคณะกรรมการดําเนินการประมูล 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ใหผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางส่ังยกเลิกการประมูล  และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ  และรายงานให  กวอ.  
ทราบผลการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจาง  ทั้งนี้  ใหดําเนินการภายในเจ็ดวันทําการ  นับแตวันที่
ผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางส่ังการ  และสงประกาศใหกองประชาสัมพันธ  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  
เพื่อลงประกาศทางเว็บไซต  ของกรุงเทพมหานคร  (www.bma.go.th)  และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  
(www.gprocurement.go.th)  อยางนอยสามวันทําการ 

(๕) ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา
ของผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจาง  หรือเห็นวามีเหตุอื่นใดอันควรรองเรียนเพื่อความเปนธรรม  ใหอุทธรณ
หรือรองเรียนตอ  กวอ.  ภายในสามวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับแจง  ทั้งนี้  ให  กวอ.  พิจารณาอุทธรณ
หรือคํารองเรียนใหเสร็จภายในสามสิบวัน  โดยในระหวางนี้ให  กวอ.  แจงหนวยงานเพื่อระงับการดําเนินการ
ข้ันตอนตอไป  ในกรณีที่  กวอ.  เห็นวาอุทธรณฟงข้ึน  หรือคํารองเรียนมีผล  ใหส่ังใหหนวยงานที่จะจัดซ้ือ
หรือจัดจางดําเนินกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยเร่ิมจากขั้นตอนใดก็ไดตามแต  กวอ.  จะมีคําส่ัง 

ในกรณีที่  กวอ.  เห็นวาอุทธรณฟงไมข้ึน  หรือฟงข้ึนแตไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงผล 
การพิจารณาที่ไดแจงไปแลว  ให  กวอ.  รายงานผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามกฎหมาย  เพื่อวินิจฉัย
ตอไป  สวนคํารองเรียน  หาก  กวอ.  เห็นวาไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ไดแจงไปแลว  
ใหแจงหนวยงานเพื่อดําเนินการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๘   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตอไป 

(๖) นับแตเวลาที่เร่ิมการเสนอราคาจนถึงเวลาที่ส้ินสุดการเสนอราคา  ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิ เล็กทรอนิกสอยางนอยก่ึงหนึ่งอยูประจําในสถานที่ที่ กํ าหนด   
เพื่อตรวจสอบควบคุมการเสนอราคาใหเปนไปโดยเรียบรอย  ทั้งนี้  กวอ.  อาจมีขอกําหนดใหบันทึกภาพ
และหรือเสียงในเหตุการณที่เกิดข้ึนระหวางการเสนอราคาเพื่อเปนหลักฐานดวยก็ได 

ขอ ๑๓ มาตรการรักษาความเปนธรรม  และผลประโยชนของรัฐ 
(๑) หามผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  หรือออกจากสถานที่

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจัดไว  ต้ังแตเวลาที่เร่ิมกระบวนการ
เสนอราคาจนถึงเวลาที่ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคา 
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(๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  แจงราคาสูงสุดใหผูเสนอราคา
ทุกรายทราบลวงหนาเพื่อใหเปนฐานในการเสนอราคา  การเสนอราคาแตละคร้ังตองตํ่ากวาราคาสูงสุด
และราคาที่ตนเคยเสนอไวกอนแลว  การเสนอราคาเพิ่มข้ึนจะกระทํามิได 

(๓) การแสดงผลการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามข้ันตอนขอ  ๑๒  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  ใหกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน  แตตองไมกระทบตอการเสนอราคาของผูแทนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแตละราย  ในสถานที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจัดไว  
ทั้งนี้  หากคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเห็นสมควร  โดยความเห็นชอบของ
หัวหนาหนวยงาน  อาจใหมีการถายทอดโทรทัศนทางวงจรปดหรือเปนการทั่วไปใหสาธารณชนทราบ 
ก็ได  และตองอนุญาตใหส่ือมวลชนและบุคคลภายนอกเขาชมหรือรับทราบผลการเสนอราคาตาม
ข้ันตอนดังกลาวได  ตามแนวทางและวิธีการรักษาความสงบเรียบรอยที่คณะกรรมการดําเนินการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกําหนด 

(๔) ในกรณีที่  กวอ.  เห็นเอง  หรือจากการพิจารณาอุทธรณหรือคํารองเรียน  ตามขอ  ๑๒  (๕)  
วากรรมการ  เจาหนาที่  ผูมีสิทธิเสนอราคา  หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดซ้ือหรือจัดจางผูใด  มิไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้  หรือมีเจตนากอใหเกิดความเสียหายแกผูมีสิทธิเสนอราคาหรือกรุงเทพมหานคร  
ไมวาจะกอใหเกิดผลเสียหายแลวหรือไม  กวอ.  อาจแจงใหผูมีอํานาจ  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของก็ได  หรือหากเขาขาย
ความผิดทางวินัย  ใหแจงผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการทางวินัยดวย 

(๕) คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  มีหนาที่ดูแลการเสนอราคา 
ทุกข้ันตอนที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  สุจริต  เปนธรรม  และตองวางมาตรการ
เพื่อปองกันการทุจริตและการสมยอมในดานราคา  ไมวาของเจาหนาที่ของรัฐ  หรือผูมีสิทธิเสนอราคา  
ดวยความระมัดระวังรอบคอบ 

(๖) ในกรณีที่ปรากฏวากระบวนการเสนอราคาทางอิ เล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ 
จนไมอาจดําเนินตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดได  ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสส่ังพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  เมื่อแกไขขอขัดของแลว  จึงใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป 
จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   
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แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจ
แกไขได  ก็ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส  ส่ังยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา  และกําหนด  วัน  เวลา  และสถานที่เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม  
และแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 

(๗) กวอ.  อาจกําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อรักษาความเปนธรรม  และผลประโยชนของ
กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีกก็ได 

ขอ ๑๔ บทเฉพาะกาล 
การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใดที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่

ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปตามประกาศกรุงเทพมหานครที่ใชบังคับอยูเดิม  จนกวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ขอ ๑๕ ใหปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


