คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

คานา
การจัดทาคู่มือ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน เนื้ อหาประกอบด้ว ย ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการดาเนินการตามขั้นตอนและ
Workflow ประการส าคัญของกลุ่ มตรวจสอบภายในที่จัดทาคู่มือฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ลดความเสี่ยงตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งคู่มือฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องคานึงถึงกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติครม. รวมทั้งหนังสือสั่งการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ทางราชการกาหนดด้วย กลุ่มตรวจสอบภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทาคู่มือ
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์โดยรวมสมตามเจตนา

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็ นการซื้ อหรื อจ้างที่มีคุณลักษณะซับซ้อน มีเทคนิค
เฉพาะ การจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินเกิน 500,000 บาท มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ ดังนี้
1. จัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ ในระบบ
เครื อข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดและ
ให้ปิดประกาศ โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (มาตรา 11)
วิธีการจัดทาแผน แผนจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้ อจัดจ้าง
(2) วงเงินที่จะจัดซื้ อจัดจ้างโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้ อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2. เสนอผูม้ ีอานาจตามระเบียบฯ และคาสั่งมอบอานาจของกรมให้เห็นชอบแผน โดย ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
3. ประกาศเผยแพร่
ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตาวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาราคากลางและคณะกรรมการจัดทาร่ างขอบเขต ของ
งานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง
ในการซื้ อหรื อจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่ง หรื อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาร่ างขอบเขตของ
งานหรื อรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
ในการจ้างก่อสร้าง ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรื อ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรู ปรายการงานก่อสร้าง
5. คณะกรรมการกาหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทาร่ างขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง
5.1 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐ
คานึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุน้ นั และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่งหรื อของผูข้ ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พสั ดุที่จะทา
การจัดซื้ อ จัดจ้างตามวัตถุประสงค์น้ นั มียหี่ อ้ เดียวหรื อจะต้องใช้อะไหล่ของยีห่ ้อใดก็ให้ระบุยหี่ อ้ นั้นได้
(มาตรา 9)

5.2 การจัดทา และการตรวจสอบราคากลาง
ราคากลางเป็ นราคาเพื่อใช้เป็ นฐานสาหรับเปรี ยบเทียบราคาที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอได้ยนื่ เสนอไว้ซ่ ึง
สามารถจัดซื้ อจัดจ้างได้จริ งตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรื อหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสื บราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้ อหรื อจ้างครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลาสองปี งบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วธิ ี การหรื อแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณี ที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อนในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2)
หรื อ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรื อ (3) ก่อนโดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรื อ (3) ให้คานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็ นสาคัญในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรื อ (6) โดย จะ
ใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรื อ (6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ
6. ให้คณะกรรมการกาหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทาร่ างขอบเขตของงานฯ เสนอผู ้
มีอานาจตามระเบียบฯ และคาสั่งมอบอานาจของกรม ให้อนุมตั ิราคากลาง และเห็นชอบร่ างขอบเขตของงาน
หรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
7. เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคากลาง และร่ างขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามความ
ต้องการ
8. เจ้าหน้าที่จดั ทารายงานขอซื้ อหรื อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้
ความ เห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้ อหรื อจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรื อแบบรู ปรายการ
งานก่อสร้างที่จะซื้ อหรื อจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง
(4) วงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้ อหรื อจ้างในครั้งนั้น
(5) กาหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุน้ นั หรื อให้งานนั้นแล้วเสร็ จ
(6) วิธีที่จะซื้ อหรื อจ้างและเหตุผลที่ตอ้ งซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีน้ นั
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออื่นๆ

8.1 การขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุโดยผูจ้ ดั ทาจะต้อง
แนบ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
8.2 การขออนุมตั ิราคากลาง โดยจะต้องแนบแบบแสดงวงเงินราคากลางตามแบบ
ที่ ปปช. กาหนด
8.3 การขอความเห็นชอบร่ างเอกสารประกวดราคาและร่ างประกาศ และนา
เผยแพร่ เพื่อรับ ฟังความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการกรณี วงเงินเกิน 5,000,000 บาท ทางระบบเครื อข่าย
สารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ (กรณี การซื้ อหรื อจ้างครั้งหนึ่ งซึ่ งมีวงเงินเกิน
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่
เพื่อรับฟังความ คิดเห็นจากผูป้ ระกอบการหรื อไม่ก็ได้)
8.4 การขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณา (เกณฑ์ราคา หรื อเกณฑ์อื่นๆ)
และ ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
8.5 การเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้ อหรื อจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุสาหรับ คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ
อย่างน้อย 2 คน ซึ่ ง แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ของรัฐ หรื อพนักงาน ของหน่วยงานของรัฐที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้ง เป็ นสาคัญในกรณี จาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นร่ วมเป็ นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จานวนกรรมการที่เป็ นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจานวน
กรรมการตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการซื้ อหรื อ
จ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผูช้ านาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้ อหรื อจ้างนั้นๆ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการ
ด้วย พร้อมทั้งเสนอร่ างคาสั่งฯแนบมาด้วย
9. กรณี ที่มีผมู ้ ีความเห็นให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบจัดทาร่ างขอบเขต ของ
งานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้างตาม ข้อ 21 พิจารณาว่าสมควร ดาเนินการ
ปรับปรุ งแก้ไขหรื อไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุ งร่ างประกาศและร่ างเอกสารซื้ อหรื อจ้าง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่จดั ทารายงานพร้อมความเห็นและร่ างประกาศและร่ าง
เอกสารซื้ อหรื อจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุ งแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ขอ ความเห็นชอบ
กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรปรับปรุ งร่ างประกาศและร่ างเอกสารซื้ อหรื อจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่จดั ทารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อขอความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผูม้ ีความคิดเห็นทุกรายทราบ
เป็ นหนังสื อ
10. ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดาเนินการตามข้อ 9 แล้วแต่กรณี เสร็ จสิ้ นแล้วให้หวั หน้า
เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารซื้ อหรื อจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน ระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กาหนด

ทั้งนี้ระเบียบฯ ข้อ 51 การเผยแพร่ ประกาศและเอกสารซื้ อหรื อจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้คานึงถึงระยะเวลาในการให้ผปู ้ ระกอบการเตรี ยมการจัดทาเอกสารเพื่อยืน่ ข้อเสนอด้วย
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) การซื้ อหรื อจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ให้กาหนดไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
(2) การซื้ อหรื อจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000
บาท ให้กาหนดไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทาการ
(3) การซื้ อหรื อจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000
บาท ให้กาหนดไม่นอ้ ยกว่า 12 วันทาการ
(4) การซื้ อหรื อจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไปให้กาหนดไม่นอ้ ย
กว่า 20 วันทาการ
ระเบียบฯ ข้อ 49 กาหนดว่าการให้หรื อการขายเอกสารประกวดราคาเล็กทรอนิกส์
รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรื อรายละเอียดให้กระทาไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ ประกาศ
และ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการที่ประสงค์จะเข้ายืน่ ข้อเสนอสามารถขอรับ
หรื อขอซื้ อ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้ งั แต่วนั เริ่ มต้นจนถึงวันสุ ดท้ายของการเผยแพร่ ประกาศ
และเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในกรณี ที่มีการขายให้กาหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่
หน่วยงานของรัฐต้อง เสี ยไปในการจัดทาเอกสารนั้น
11. การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผปู ้ ระกอบการเข้า
สู่ ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กาหนด โดยสามารถ เสนอราคาได้เพียง
ครั้งเดียว เมื่อสิ้ นสุ ดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
ดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกรายจาก
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอ
ราคา และเอกสารการเสนอราคาของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกแผ่น
หากการซื้ อหรื อจ้างที่มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคานึงถึงเทคโนโลยีของ
พัสดุหรื อคุณสมบัติของผูย้ ื่นข้อเสนอซึ่ งอาจจะมีขอ้ เสนอที่ไม่อยูใ่ นฐานเดียวกันเป็ นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกาหนดเป็ นเงื่อนไขให้มีการยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิ คหรื อ
ข้อเสนอ อื่นแยกมาต่างหากในกรณี เช่นว่านี้คณะกรรมการยังไม่ตอ้ งจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะ
พิจารณาคัดเลือกผู ้ ยืน่ ข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐและ
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด แล้วเสร็ จ
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ
และพัสดุตวั อย่าง (ถ้ามี) หรื อพิจารณาการนาเสนองานของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกรายหรื อเอกสารที่กาหนดให้
จัดส่ ง ภายหลังจากวันเสนอราคาแล้วคัดเลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยืน่ เอกสารการ
เสนอราคา ครบถ้วนถูกต้องมีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรื อเสนอพัสดุที่มีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(3) ในกระบวนการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมจากผูย้ นื่
ข้อเสนอรายใดก็ได้แต่จะให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้หาก
คณะกรรมการ เห็นว่าผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกาหนดไว้ให้
คณะกรรมการตัดรายชื่อ ของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ในครั้งนั้น
(4) หากผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้างไม่ครบถ้วน หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขตาม
ประกาศ ที่หน่วยงานกาหนดไว้ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการ
ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ ต่อผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่นหรื อเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิ ทธิ์
ผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น
(5) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรื อคุณสมบัติของผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ถูกต้องตามข้อกาหนด
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดย
ให้จดั เรี ยงลาดับผูท้ ี่เสนอราคาต่าสุ ดหรื อได้คะแนนรวมสู งสุ ดไม่เกิน 3 ราย
(6) หากปรากฏว่ามีผยู ้ นื่ ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรื อมีผยู ้ ื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้คณะกรรมการฯเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ถา้ คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้ งยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้ดาเนินการดังนี้
1) กรณี ที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผเู ้ สนอราคา ต่าสุ ดเท่ากัน
หลายรายให้คณะกรรมการพิจารณา ราคาต่าสุ ดของผูท้ ี่เสนอราคาเข้าสู่ ระบบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
ในลาดับแรกเป็ นผูช้ นะการเสนอราคาในครั้งนั้น
2) กรณี ที่ปรากฏว่าราคาของผูท้ ี่ชนะการเสนอราคายังสู งกว่าวงเงินที่จะซื้ อ หรื อจ้าง ให้
คณะกรรมการดาเนิ นการดังนี้
2.1 ให้แจ้งผูท้ ี่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้ อหรื อจ้างนั้น ผ่านระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุ ดเท่าที่จะทาได้หากผูท้ ี่เสนอราคารายนั้นยอมลด ราคา
และยืน่ ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้ อ
หรื อจ้างหรื อสู งกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิ บของวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้างหรื อต่อรองราคาแล้วไม่
ยอม ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิ บของวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็ นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้ อหรื อจ้างจากผูท้ ี่เสนอราคารายนั้น
2.2 ถ้าดาเนินการตาม 2.1 แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผูท้ ี่เสนอราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้ อหรื อจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยืน่
ใบเสนอราคาภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยนื่ ใบเสนอราคาให้ถือว่าราย นั้นยืนราคา
ตามที่เสนอไว้เดิมหากผูท้ ี่เสนอราคาต่าสุ ดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้ อ หรื อ

จ้าง หรื อสู งกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิ บของวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ น
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้ อหรื อจ้างจากผูท้ ี่เสนอราคารายนั้น
2.3 ถ้าดาเนินการตาม 2.2 แล้วไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า หน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้ อหรื อจ้างหรื อขอเงิน เพิ่มเติมหรื อลด
รายการลดจานวนหรื อลดเนื้ องานหากการดาเนิ นการดังกล่าวทาให้ลาดับของผูช้ นะการเสนอ ราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูเ้ สนอราคาให้ยกเลิกการซื้ อหรื อ
จ้างในครั้งนั้นแต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดาเนินการโดยวิธีคดั เลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรื อวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณี ก็ได้
2.4 หากหน่วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีคดั เลือกหรื อวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่ มกระบวนการซื้ อหรื อจ้างใหม่โดยการจัดทารายงานขอซื้ อหรื อขอจ้างตาม ข้อ
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2.5 ในการพิจารณาผลกรณี ที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์อื่น
หากปรากฏว่าราคาของผูท้ ี่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดสู งกว่าวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้าง ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
แจ้งผูท้ ี่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้ อหรื อจ้างนั้นเพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุ ดเท่าที่จะทาได้หาก
ผูท้ ี่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยืน่ ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่เสนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้าง หรื อสู งกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ สิ บของวงเงินที่จะซื้ อ
หรื อจ้างหรื อต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิ บ ของวงเงินที่จะซื้ อ
หรื อจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้ อหรื อจ้างจากผูท้ ี่เสนอราคา รายนั้น
2.6 หากดาเนินการตาม 2.5 แล้วไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า หน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติมหรื อยกเลิกการซื้ อหรื อ จ้างในครั้ง
นั้นและดาเนิ นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว เห็นว่า
การดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วอาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดาเนินการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีคดั เลือก
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรื อ วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) (ใช้ท้ งั วิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไปและวิธีคดั เลือกหรื อใช้วธิ ี คดั เลือกแล้วแต่ไม่มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอหรื อข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ การ
คัดเลือก) ก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีคดั เลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย
เหตุอื่นให้เริ่ มกระบวนการซื้ อหรื อจ้างใหม่โดยการจัดทารายงานขอซื้ อหรื อขอจ้างตาม ข้อ 22
12. วิธีการรายงานผล
ให้คณะกรรมการฯจัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ได้รับไว้ท้ งั หมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
รายงานผลการ พิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. รายการพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง
2. รายชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผูย้ ื่นข้อเสนอทุกราย
3. รายชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ผา่ นการคัดเลือกว่าไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

5. ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุก
ราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
13. การประกาศผล
เมื่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ พิจารณา
แล้ว ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผูช้ นะการซื้ อหรื อจ้างในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผเู ้ สนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชี กลางกาหนด
14. กรณี ที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายที่คดั เลือกไว้ไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรื อข้อตกลงกับหน่วยงานของ รัฐใน
เวลาที่กาหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการพิจารณาผูท้ ี่เสนอราคาต่าราย ถัดไป
หรื อผูท้ ี่ได้คะแนนรวมสู งรายถัดไปตามลาดับแล้วแต่กรณี
15. การลงนามในสัญญาจัดซื้ อจัดจ้าง มาตรา 66 และระเบียบข้อ 161 กาหนดว่าการลง นามสัญญา
จะกระทาได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผใู ้ ดอุทธรณ์ตาม มาตรา 117 (ภายใน 7 วัน ทาการนับ
จากวันประกาศผลผูช้ นะฯ) หรื อในกรณี ที่มีการอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้ทาการจัดซื้ อจัดจ้างต่อไปได้

