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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 เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึงออกระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๙ ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การจัดซื้อหรือจัดจางตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติม โดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน
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
หั ว หน า ฝ า ยการคลั ง สํ า นั ก งานเขต หั ว หน า ฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารสภา
กรุงเทพมหานคร หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
หัวหนาฝายการคลัง กองบริหารทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร และให
หมายความรวมถึงหัวหนาฝายหรือหัวหนากลุมงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากหัวหนาหนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ใหทําหนาที่หัวหนากลุมการคลัง ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับ
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การถอนเงิน การนําสงเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินดวย
ขอ ๕ การใชบังคับ
ใหการจัดซื้อหรือจัดจางของหนวยงานที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาเกินกวา
สองลานบาท ซึ่งใชเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินกู และเงินชวยเหลือ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก กวอ. ใหจัดซื้อหรือจัดจางดวยวิธีการอื่นได
ขอ ๖ ความสัมพันธกับกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งอื่น
นอกจากที่กําหนดไวแ ลวในระเบียบนี้ ใหวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดําเนิน การ
ตามขอ บัญญั ติก รุงเทพมหานคร เรื่ อง การพั สดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่ งแกไขเพิ่ มเติ ม โดยข อบั ญญั ติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือระเบียบอื่น หรือคําสั่งอื่น ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวขอ ง
ควบคูไปดวย เวนแต กวอ. จะกําหนดหรือวินิจฉัยเปนอยางอื่น
ขอ ๗ คณะกรรมการ
ให มี ค ณะกรรมการว า ด ว ยวิ ธี ป ระมู ลด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เรี ย กโดยย อ ว า “กวอ.”
ประกอบดวย ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักการคลัง ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายและคดี ผูอํานวยการกองควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร ผูอํานวยการกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งไมเกิน
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) พิจารณาอนุมัตกิ ารดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางดวยวิธีการอื่น
(๕) กําหนดแนวทาง และวิธีปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๙ การเตรียมดําเนินการ
(๑) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดซื้อหรือจัดจางตามขอ ๕ แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารการประมูลกอนเริ่มการจัดซื้อหรือจัดจาง
ตามระเบียบนี้ เมื่อขอบเขตของงานดังกลาวไดรับอนุมัติแ ลว 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) อีกครั้งหนึ่งเปนเวลา
ไมนอยกวาสามวันทําการ ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรดวยก็ได
(๒) ในระหวางดําเนินการตาม (๑) ใหเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจางเสนอ
ผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางผานหัวหนาหนวยการคลัง เพื่อใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามโครงการ (ระบุชื่อตามความเหมาะสม) โดยจะเสนอรายชื่อกรรมการ
บางสว นหรือ ทั้ง หมด เพื่ อประกอบการพิ จารณาด วยก็ไ ด หรื อจะเสนอขอแต งตั้ งคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว มาพรอมกับการรายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๑๐
ก็ได
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ใหหัวหนาหนวยการคลังของหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสจากทะเบียนที่มีอยู เพื่อทําหนาที่เปน ผูจัดการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนขอมูลให
คณะกรรมการดําเนินการตอไป
คาใชจายในการจัดการประมูลสําหรับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูไดรับการแจงตามขอ ๑๑ วาเปนผูมีสิทธิเสนอราคาตามแนวทาง และวิธีปฏิบัติที่ กวอ. ประกาศกําหนด
(๓) ให ผู มีอํ า นาจสั่ งซื้ อ หรื อ สั่ งจ า งแต ง ตั้ง คณะกรรมการดํ าเนิ น การประมู ลด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสตามโครงการ ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน จากขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสามคนและไมมากกวาหาคน ในจํานวนนี้
ให แ ต งตั้ ง ข าราชการจากหน ว ยงานอื่ น ของกรุ ง เทพมหานครที่ มิใ ช ห นว ยงานที่ จั ด ซื้อ หรื อจั ด จ า ง
อยางนอยหนึ่งคน ทั้งนี้ จะแตงตั้งตามขอเสนอของหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจางทั้งหมดหรือบางสวน
ก็ได โดยใหเจาหนาที่พัสดุในหนวยงานนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๐ การรายงานขอซื้อหรือขอจาง ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวเสนอขอความเห็นชอบตอผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง โดยใหแนบ TOR
และเอกสารการประมูลที่ไดดําเนินการตามขอ ๙ แลว พรอมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว นําสาระสําคัญของเอกสารประกาศการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เอกสารการประมูลและเอกสารเบื้องตน อื่น ๆ ที่สามารถเผยแพรได ลงประกาศทางเว็บไซตของ
กรุ งเทพมหานคร (www.bma.go.th) และเว็บ ไซตข องกรมบั ญชี กลาง (www.gprocurement.go.th)
เปนเวลาไมนอยกวาสามวันทําการ โดยกําหนดใหมีการจัดทําซองขอเสนอดานเทคนิค การวางหลักประกัน
ซอง วัน เวลา และสถานที่ ที่ใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค เงื่อนไข เงื่อนเวลา และสถานที่ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ จะแจกจายหรือจําหนายเอกสารดังกลาวก็ได พรอมกับแจงผลการสงลงประกาศทางเว็บไซตดังกลาว
และเอกสารประกาศการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เอกสารการประมูล และเอกสารเบื้องตนอื่น ๆ
ใหกองประชาสัมพันธ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบการประกาศทางเว็บไซต และเผยแพร
ประกาศการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีอื่น ใหประชาชนทั่วไปทราบ
กรณีกองประชาสัมพันธ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบพบวาคณะกรรมการดําเนินการ
ประมู ล ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มิ ไ ด ดํ า เนิ น การลงประกาศในเว็ บ ไซต ภ ายในเวลาที่ กํ า หนด
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หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
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ใหกองประชาสัมพันธ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร รีบรายงานตอปลัดกรุงเทพมหานครเพือ่ พิจารณาสัง่ การ
ตอไป
ขอ ๑๑ การยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
(๑) ใหผูประสงคจะเสนอราคายื่นซองขอเสนอดานเทคนิคตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๙ (๓) ผานทางหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจางภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกําหนด โดยตองใหเวลาไมนอยกวาสามวันทําการ
นับแตวันสุดทายของการแจกจายหรือจําหนายเอกสารตามขอ ๑๐ วรรคสอง แตตองเปนระยะเวลา
ภายในสามสิบวันนับแตวันแรกที่กําหนดใหยื่นซองดังกลาว
การรับซองขอเสนอด านเทคนิคตามวรรคหนึ่งใหเปน ไปตามขอบั ญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ เวนแต กวอ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
(๒) เมื่อสิ้นกําหนดเวลาตาม (๑) แลว ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา โดยพิจารณาวา
ก. คุณสมบัตขิ องผูประสงคจะเสนอราคาครบถวนหรือไม และยื่นเอกสารตาง ๆ ครบถวน
หรือไม
ข. ขอเสนอดานเทคนิค (prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม
ค. เปน ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม
ทั้งนี้ ตองใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
กําหนด เมื่อคณะกรรมการดําเนิน การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดําเนินการคัดเลือกเบื้องตน
เพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคาเสร็จแลว กลาวคือเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสม
และไมเปน ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ใหแ จงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผล
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 ใหหนวยงานที่จะจัดซื้อหรือจัดจาง
รายงานผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง เพื่อสั่งยกเลิกการดําเนินการทั้งหมดแลวเริ่มดําเนินการใหม หรือจะ
ขออนุมัติจาก กวอ. ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางดวยวิธีการอื่นก็ได
(๕) ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแจงผลการพิจารณาคัดเลือก
เบื้องตนตอหัวหนาหนวยการคลังเพื่อกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๑๒ การเสนอราคา
เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนตามขอ ๑๑ และไดรับแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
จากหัวหนาหนวยการคลังของหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจางแลว ใหหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
แจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อดําเนินการเขาสูกระบวนการ
เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
(๑) ใหผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายสงผูแทนไมเกินรายละสามคน เขาสูกระบวนการเสนอราคา
กอนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยใหแจงชื่อตามแบบที่ กวอ. กําหนด ในวันเสนอราคาและใหเขาประจํา
ในสถานที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิ
เสนอราคารายอื่น และมีเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
มอบหมาย อีกหนึ่งคนเขาประจํา หามมีการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ไมวาดวยวิธีใด เมื่อถึงเวลา
เริ่มการเสนอราคาแลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนมิได แตอาจขอถอนผูแทนบางคนออก
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา
แลวแจงผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยูทุกรายเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา แตถามีผูมีสิทธิ
เสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ใหนาํ ความในขอ ๑๑ (๔) มาใชโดยอนุโลม
(๒) สถานที่เสนอราคาตามขอ ๙ (๒) อาจตางจากที่ตั้งของหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจางก็ได
เวนแต กวอ. จะมีมติเปนประการอื่น วันที่กําหนดใหมีการเสนอราคาตองเปนวันราชการ และใหเริ่ม
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กระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในเวลาราชการ แตจะสิ้นสุดลงนอกเวลาราชการ
ก็ได ทั้งนี้ กระบวนการเสนอราคาใหกระทําภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที และไมเกินกวาหกสิบนาที
โดยประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกาศกําหนดเวลาแนนอน
ที่จะใชในกระบวนการเสนอราคาใหทราบลวงหนากอนเริ่มกระบวนการเสนอราคา
(๓) เมื่อเริ่ม กระบวนการเสนอราคา ให ผูแ ทนผูมีสิ ทธิเสนอราคาเริ่ม การเสนอราคาดว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตรวจสอบ
ควบคุมอยู ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจัดไว การเสนอราคา
กระทําไดหลายครั้ง จนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการดําเนิน การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
แจงเตือนวาเปนชวงเวลาสามถึงหานาทีสุดทาย ในชวงเวลาดังกลาวระบบจะไมแสดงวาราคาของผูใด
มีสถานะใด เมื่อหมดเวลาแลวใหประธานแจงสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
เมื่อสิ้นสุดเวลาตามที่กําหนดใน (๒) แลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายราย
จนไมอาจชี้ขาดได ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขยายเวลาออกไปอีก
สามนาที โดยนําความในวรรคกอนมาใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายมีสิทธิเขาเสนอราคา
ในชวงเวลาที่ขยายนั้น และเมื่อครบกําหนดเวลาแลว หากยังไมอาจชี้ขาดได ใหขยายเวลาออกไปอีก
ครั้งละสามนาที จนไดผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียวในชวงเวลาที่ขยายเวลาออกไป จึงใหแจงสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคา
(๔) คณะกรรมการดําเนิน การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะประชุม พิจารณาทัน ที
ที่กระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง เพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายใด
มตินั้นตองแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา แลวรายงานเสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง ภายในสาม
วันทําการ หากผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางเห็น ชอบกับมติของคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส แจงผลการพิจารณา
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
หากผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง ไมเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทราบ
และใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสชี้แจงภายในสามวันทําการ เมื่อไดรับ
คําชี้แจงแลว หากผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางพิจารณาเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการดําเนินการประมูล
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ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแจงผลการพิจารณา
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
หากผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางยังคงไมเห็นชอบตามมติคณะกรรมการดําเนิน การประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางสั่งยกเลิกการประมูล และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ และรายงานให กวอ.
ทราบผลการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง ทั้งนี้ ใหดําเนินการภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่
ผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางสั่งการ และสงประกาศใหกองประชาสัมพันธ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อลงประกาศทางเว็บไซต ของกรุงเทพมหานคร (www.bma.go.th) และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง
(www.gprocurement.go.th) อยางนอยสามวันทําการ
(๕) ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา
ของผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง หรือเห็นวามีเหตุอื่นใดอันควรรองเรียนเพื่อความเปนธรรม ใหอุทธรณ
หรือรองเรียนตอ กวอ. ภายในสามวันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจง ทั้งนี้ ให กวอ. พิจารณาอุทธรณ
หรือคํารองเรียนใหเสร็จภายในสามสิบวัน โดยในระหวางนี้ให กวอ. แจงหนวยงานเพื่อระงับการดําเนินการ
ขั้นตอนตอไป ในกรณีที่ กวอ. เห็นวาอุทธรณฟงขึ้น หรือคํารองเรียนมีผล ใหสั่งใหหนวยงานที่จะจัดซื้อ
หรือจัดจางดําเนินกระบวนการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ไดตามแต กวอ. จะมีคําสั่ง
ในกรณีที่ กวอ. เห็ น วาอุทธรณฟงไมขึ้น หรือฟงขึ้น แตไมมีผลเปน การเปลี่ยนแปลงผล
การพิจารณาที่ไดแจงไปแลว ให กวอ. รายงานผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามกฎหมาย เพื่อวินิจฉัย
ตอไป สวนคํารองเรียน หาก กวอ. เห็นวาไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ไดแจงไปแลว
ใหแ จง หน วยงานเพื่อ ดํา เนิ น การตามขอ บัญ ญัติ กรุ งเทพมหานคร เรื่อ ง การพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๘
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอไป
(๖) นับ แตเวลาที่เริ่มการเสนอราคาจนถึงเวลาที่สิ้น สุดการเสนอราคา ใหคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การประมู ล ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ ย า งน อ ยกึ่ ง หนึ่ ง อยู ป ระจํ า ในสถานที่ ที่ กํ า หนด
เพื่อตรวจสอบควบคุมการเสนอราคาใหเปนไปโดยเรียบรอย ทั้งนี้ กวอ. อาจมีขอกําหนดใหบันทึกภาพ
และหรือเสียงในเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางการเสนอราคาเพื่อเปนหลักฐานดวยก็ได
ขอ ๑๓ มาตรการรักษาความเปนธรรม และผลประโยชนของรัฐ
(๑) หามผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น หรือออกจากสถานที่
ตามที่คณะกรรมการดําเนิน การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจัดไว ตั้งแตเวลาที่เริ่มกระบวนการ
เสนอราคาจนถึงเวลาที่สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
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(๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส แจงราคาสูงสุดใหผูเสนอราคา
ทุกรายทราบลวงหนาเพื่อใหเปนฐานในการเสนอราคา การเสนอราคาแตละครั้งตองต่ํากวาราคาสูงสุด
และราคาที่ตนเคยเสนอไวกอนแลว การเสนอราคาเพิ่มขึ้นจะกระทํามิได
(๓) การแสดงผลการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามขั้นตอนขอ ๑๒ (๑) (๒)
และ (๓) ใหกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน แตตองไมกระทบตอการเสนอราคาของผูแทนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแตละราย ในสถานที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจัดไว
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเห็นสมควร โดยความเห็นชอบของ
หัวหนาหนวยงาน อาจใหมีการถายทอดโทรทัศนทางวงจรปดหรือเปนการทั่วไปใหสาธารณชนทราบ
ก็ได และตองอนุญาตใหสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกเขาชมหรือรับทราบผลการเสนอราคาตาม
ขั้นตอนดังกลาวได ตามแนวทางและวิธีการรักษาความสงบเรียบรอยที่คณะกรรมการดําเนินการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกําหนด
(๔) ในกรณีที่ กวอ. เห็นเอง หรือจากการพิจารณาอุทธรณหรือคํารองเรียน ตามขอ ๑๒ (๕)
วากรรมการ เจาหนาที่ ผูมีสิทธิเสนอราคา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดซื้อหรือจัดจางผูใด มิไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ หรือมีเจตนากอใหเกิดความเสียหายแกผูมีสิทธิเสนอราคาหรือกรุงเทพมหานคร
ไมวาจะกอใหเกิดผลเสียหายแลวหรือไม กวอ. อาจแจงใหผูมีอํานาจ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของก็ได หรือหากเขาขาย
ความผิดทางวินัย ใหแจงผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการทางวินัยดวย
(๕) คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่ดูแลการเสนอราคา
ทุกขั้นตอนที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต เปนธรรม และตองวางมาตรการ
เพื่อปองกันการทุจริตและการสมยอมในดานราคา ไมวาของเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดวยความระมัดระวังรอบคอบ
(๖) ในกรณี ที่ ป รากฏว า กระบวนการเสนอราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระสบข อ ขั ด ข อ ง
จนไมอาจดําเนิน ตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดได ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใ หผู แ ทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรื อ
ติด ตอ สื่ อสารกั บบุ คคลอื่น เมื่อ แกไ ขข อ ขัด ขอ งแล ว จึง ใหดํ าเนิ น กระบวนการเสนอราคาตอ ไป
จากขั้น ตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอ นจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
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แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจ
แก ไ ขได ก็ ใ ห ป ระธานคณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สั่ ง ยกเลิ ก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนด วัน เวลา และสถานที่เพื่อเริ่ม ตนกระบวนการเสนอราคาใหม
และแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
(๗) กวอ. อาจกํา หนดมาตรการอื่น ใดเพื่ อรั กษาความเปน ธรรม และผลประโยชน ของ
กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีกก็ได
ขอ ๑๔ บทเฉพาะกาล
การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใดที่อยูระหวางดําเนิน การและยังไมแลวเสร็จในวัน ที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามประกาศกรุงเทพมหานครที่ใชบังคับอยูเดิม จนกวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จ
ขอ ๑๕ ใหปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อภิรักษ โกษะโยธิน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

