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ค าน า 
 

 การจัดท าคู่มือ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ของกลุ่ม

ตรวจสอบภายใน เนื้อหาประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการด าเนินการตามขั้นตอนและ

Workflow ประการส าคัญของกลุ่มตรวจสอบภายในที่จัดท าคู่มือฉบับนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน         

ลดความเสี่ยงตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งคู่มือฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติงาน

ด้านพัสด ุเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องค านึงถึงกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติครม. รวมทั้งหนังสือสั่งการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ทางราชการก าหนดด้วย กลุ่มตรวจสอบภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการท าคู่มือ

เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์โดยรวมสมตามเจตนา 

 



 
คู่มือการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
          วธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นการซ้ือหรือจา้งท่ีมีคุณลกัษณะซบัซอ้น มีเทคนิค
เฉพาะ  การจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงวงเงินเกิน 500,000 บาท  มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง  
ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบ

เครือข่าย สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดและ
ใหปิ้ดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (มาตรา 11)  

วธีิการจดัท าแผน   แผนจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีอยา่งนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ย  
(1) ช่ือโครงการท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้ง  
(2) วงเงินท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้งโดยประมาณ  
(3) ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจดัซ้ือจดัจา้ง  
(4) รายการอ่ืนตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

2. เสนอผูมี้อ านาจตามระเบียบฯ และค าสั่งมอบอ านาจของกรมใหเ้ห็นชอบแผน โดย ผา่น
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

3. ประกาศเผยแพร่ 
 ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงาน

ของรัฐตาวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดและใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ  

4. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าราคากลางและคณะกรรมการจดัท าร่างขอบเขต ของ
งานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  

ในการซ้ือหรือจา้งท่ีมิใช่การจา้งก่อสร้าง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมา คณะหน่ึง หรือมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท าร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณ ลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
คดัเลือกขอ้เสนอ  

ในการจา้งก่อสร้าง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง 
หรือ มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

5. คณะกรรมการก าหนดราคากลางและคณะกรรมการจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  

5.1 การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งใหห้น่วยงานของรัฐ 
ค านึงถึงคุณภาพเทคนิคและวตัถุประสงคข์องการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนั้นและหา้มมิใหก้ าหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะ ของพสัดุใหใ้กลเ้คียงกบัยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงหรือของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะเวน้แต่พสัดุท่ีจะท า
การจดัซ้ือ จดัจา้งตามวตัถุประสงคน์ั้นมียีห่อ้เดียวหรือจะตอ้งใชอ้ะไหล่ของยีห่้อใดก็ให้ระบุยีห่อ้นั้นได ้
(มาตรา 9)    



5.2 การจดัท า และการตรวจสอบราคากลาง  
ราคากลางเป็นราคาเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอไดย้ืน่เสนอไวซ่ึ้ง 

สามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
(1) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการราคากลางก าหนด  
(2) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า  
(3) ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด  
(4) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด  
(5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑว์ธีิการหรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ  

ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ใหใ้ชร้าคาตาม (1) ก่อนในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) 
หรือ (3) ใหใ้ชร้าคาตาม (2) หรือ (3) ก่อนโดยจะใชร้าคาใดตาม (2) หรือ (3) ใหค้  านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคญัในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใ้ชร้าคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดย จะ
ใชร้าคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ใหค้  านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั  

 6. ใหค้ณะกรรมการก าหนดราคากลาง และคณะกรรมการจดัท าร่างขอบเขตของงานฯ เสนอผู ้
มีอ  านาจตามระเบียบฯ และค าสั่งมอบอ านาจของกรม ให้อนุมติัราคากลาง และเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง โดยผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

7. เจา้หนา้ท่ีและหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบราคากลาง และร่างขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามความ 
ตอ้งการ  

8. เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้
ความ เห็นชอบ โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีตามรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง  
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบรูปรายการ

งานก่อสร้างท่ีจะซ้ือหรือจา้ง แลว้แต่กรณี 
(3) ราคากลางของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  
(4) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุ

วงเงินท่ี 
ประมาณวา่จะซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้น 

(5) ก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 
(6) วธีิท่ีจะซ้ือหรือจา้งและเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวธีินั้น 
(7) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 
(8) ขอ้เสนออ่ืนๆ  
 
 



8.1 การขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลกัษณะของพสัดุโดยผูจ้ดัท าจะตอ้ง
แนบ รายละเอียดคุณลกัษณะของพสัดุ 

8.2 การขออนุมติัราคากลาง โดยจะตอ้งแนบแบบแสดงวงเงินราคากลางตามแบบ
ท่ี ปปช. ก าหนด  

8.3 การขอความเห็นชอบร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศ และน า
เผยแพร่เพื่อรับ ฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการกรณีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ (กรณีการซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้หน่วยงานของรัฐท่ีจะใหมี้การเผยแพร่
เพื่อรับฟังความ คิดเห็นจากผูป้ระกอบการหรือไม่ก็ได)้  

8.4 การขอความเห็นชอบหลกัเกณฑก์ารพิจารณา (เกณฑ์ราคา หรือเกณฑอ่ื์นๆ) 
และ ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  

8.5 การเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจา้งและคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดุส าหรับ คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งแต่ละคณะประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ
อยา่งนอ้ย 2 คน ซ่ึง แต่งตั้งจากขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการพนกังานมหาวทิยาลยั พนกังาน
ของรัฐ หรือพนกังาน ของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน โดยใหค้  านึงถึงลกัษณะหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง เป็นส าคญัในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็ได ้แต่จ านวนกรรมการท่ีเป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะตอ้งไม่มากกวา่จ านวน
กรรมการตามวรรคหน่ึงคณะกรรมการซ้ือหรือ  
จา้งทุกคณะ ควรแต่งตั้งผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบังานซ้ือหรือจา้งนั้นๆ เขา้ร่วมเป็นกรรมการ
ดว้ย พร้อมทั้งเสนอร่างค าสั่งฯแนบมาดว้ย  

9. กรณีท่ีมีผูมี้ความเห็นใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีร่วมกบัผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบจดัท าร่างขอบเขต ของ
งานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้งตาม ขอ้ 21 พิจารณาวา่สมควร ด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจา้ง ดว้ยวธีิ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่าง 
เอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดป้รับปรุงแลว้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อ
ขอ ความเห็นชอบ  

กรณีพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหวัหนา้หน่วยงานของ
รัฐ เพื่อขอความเห็นชอบเม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีแจง้ผูมี้ความคิดเห็นทุกรายทราบ
เป็นหนงัสือ  

10. ภายหลงัจากท่ีหน่วยงานของรัฐไดด้ าเนินการตามขอ้ 9 แลว้แต่กรณีเสร็จส้ินแลว้ใหห้วัหนา้
เจา้หนา้ท่ีด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  



ทั้งน้ีระเบียบฯ ขอ้ 51 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวธีิประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ใหค้  านึงถึงระยะเวลาในการใหผู้ป้ระกอบการเตรียมการจดัท าเอกสารเพื่อยืน่ขอ้เสนอดว้ย
โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

(1) การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000  บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ใหก้ าหนดไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ  

(2) การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 
บาท ใหก้ าหนดไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัท าการ  

(3) การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 
บาท ใหก้ าหนดไม่นอ้ยกวา่ 12 วนัท าการ  

(4) การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ข้ึนไปใหก้ าหนดไม่นอ้ย
กวา่ 20 วนัท าการ  

ระเบียบฯ ขอ้ 49 ก าหนดวา่การใหห้รือการขายเอกสารประกวดราคาเล็กทรอนิกส์
รวมทั้ง เอกสารท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายละเอียดใหก้ระท าไปพร้อมกนักบัการเผยแพร่ประกาศ
และ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใหผู้ป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอสามารถขอรับ
หรือขอซ้ือ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไดต้ั้งแต่วนัเร่ิมตน้จนถึงวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีท่ีมีการขายใหก้ าหนดราคาพอสมควรกบัค่าใชจ่้ายท่ี
หน่วยงานของรัฐตอ้ง เสียไปในการจดัท าเอกสารนั้น  

11. การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหผู้ป้ระกอบการเขา้

สู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และใหเ้สนอราคาภายในเวลาท่ีก าหนด โดยสามารถ เสนอราคาไดเ้พียง
คร้ังเดียว เม่ือส้ินสุดการเสนอราคา ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
ด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) จดัพิมพใ์บเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกรายจาก 
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด โดยใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นใบเสนอ
ราคา และเอกสารการเสนอราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกแผน่  

หากการซ้ือหรือจา้งท่ีมีการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะท่ีจะตอ้งค านึงถึงเทคโนโลยขีอง
พสัดุหรือคุณสมบติัของผูย้ื่นขอ้เสนอซ่ึงอาจจะมีขอ้เสนอท่ีไม่อยูใ่นฐานเดียวกนัเป็นเหตุใหมี้ปัญหาในการ 
พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเง่ือนไขใหมี้การยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือ
ขอ้เสนอ อ่ืนแยกมาต่างหากในกรณีเช่นวา่น้ีคณะกรรมการยงัไม่ตอ้งจดัพิมพใ์บเสนอราคาจนกวา่จะ
พจิารณาคดัเลือกผู ้ยืน่ขอ้เสนอท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐและ
ผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนด แลว้เสร็จ  

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนัและเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ 
และพสัดุตวัอยา่ง (ถา้มี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกรายหรือเอกสารท่ีก าหนดให้
จดัส่ง ภายหลงัจากวนัเสนอราคาแลว้คดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัและยืน่เอกสารการ
เสนอราคา ครบถว้นถูกตอ้งมีคุณสมบติัและขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคหรือเสนอพสัดุท่ีมีรายละเอียด



คุณลกัษณะเฉพาะ ครบถว้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(3) ในกระบวนการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมจากผูย้ืน่ 
ขอ้เสนอรายใดก็ไดแ้ต่จะให้ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระส าคญัท่ีเสนอไวแ้ลว้มิไดห้าก
คณะกรรมการ เห็นวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานก าหนดไวใ้ห้
คณะกรรมการตดัรายช่ือ ของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น  

(4) หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้งไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขตาม
ประกาศ ท่ีหน่วยงานก าหนดไวใ้นส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าใหเ้กิดการ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ ต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผดิพลาดเล็กนอ้ยใหพ้ิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธ์ิ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น  

(5) พิจารณาคดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด 
พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดย 
ใหจ้ดัเรียงล าดบัผูท่ี้เสนอราคาต ่าสุดหรือไดค้ะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย  

(6) หากปรากฏวา่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูย้ื่นขอ้เสนอหลายรายแต่ถูกตอ้ง
ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวใหค้ณะกรรมการฯเสนอ 
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ถา้คณะกรรมการ  
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเลือกใชเ้กณฑร์าคา หากปรากฏวา่มีผูเ้สนอราคา ต ่าสุดเท่ากนั
หลายรายใหค้ณะกรรมการพิจารณา ราคาต ่าสุดของผูท่ี้เสนอราคาเขา้สู่ระบบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
ในล าดบัแรกเป็นผูช้นะการเสนอราคาในคร้ังนั้น  

2) กรณีท่ีปรากฏวา่ราคาของผูท่ี้ชนะการเสนอราคายงัสูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือ หรือจา้ง ให้
คณะกรรมการด าเนินการดงัน้ี 

2.1 ใหแ้จง้ผูท่ี้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งนั้น ผา่นระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต ่าสุดเท่าท่ีจะท าไดห้ากผูท่ี้เสนอราคารายนั้นยอมลด ราคา
และยืน่ใบเสนอราคาผา่นระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้งหรือสูงกวา่แต่ส่วนท่ีสูงกวา่นั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งหรือต่อรองราคาแลว้ไม่
ยอม ลดราคาลงอีกแต่ส่วนท่ีสูงกวา่นั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งถา้เห็นวา่ราคาดงักล่าว
เป็นราคาท่ีเหมาะสมก็ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูท่ี้เสนอราคารายนั้น  

2.2 ถา้ด าเนินการตาม 2.1 แลว้ไม่ไดผ้ล ใหแ้จง้ผูท่ี้เสนอราคาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซ้ือหรือจา้งทุกรายผา่นระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยยืน่
ใบเสนอราคาภายในก าหนดระยะเวลาอนัสมควร หากรายใดไม่ยืน่ใบเสนอราคาใหถื้อวา่ราย นั้นยนืราคา
ตามท่ีเสนอไวเ้ดิมหากผูท่ี้เสนอราคาต ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือ หรือ



จา้ง หรือสูงกวา่แต่ส่วนท่ีสูงกวา่นั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งถา้เห็นวา่ราคาดงักล่าวเป็น 
ราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูท่ี้เสนอราคารายนั้น  

2.3 ถา้ด าเนินการตาม 2.2 แลว้ไม่ไดผ้ลใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้ หน่วยงานของ
รัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อประกอบการใชดุ้ลพินิจวา่จะยกเลิกการซ้ือหรือจา้งหรือขอเงิน เพิ่มเติมหรือลด
รายการลดจ านวนหรือลดเน้ืองานหากการด าเนินการดงักล่าวท าใหล้ าดบัของผูช้นะการเสนอ ราคา
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมถือวา่ก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูเ้สนอราคาใหย้กเลิกการซ้ือหรือ 
จา้งในคร้ังนั้นแต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแลว้เห็นวา่การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิ
คดัเลือก ใหม่อาจไม่ไดผ้ลดีจะสั่งใหด้ าเนินการโดยวธีิคดัเลือกตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (1) (ก) หรือวธีิ
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) แลว้แต่กรณีก็ได ้

2.4 หากหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิคดัเลือกหรือวธีิ
เฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืนให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่โดยการจดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตาม ขอ้ 
22  

2.5 ในการพิจารณาผลกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเลือกใชเ้กณฑร์าคา ประกอบเกณฑอ่ื์น
หากปรากฏวา่ราคาของผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงสุดสูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
แจง้ผูท่ี้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งนั้นเพื่อต่อรองราคาใหต้ ่าสุดเท่าท่ีจะท าไดห้าก
ผูท่ี้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอราคาผา่นระบบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ราคาท่ีเสนอ
ใหม่ไม่สูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือสูงกวา่แต่ส่วนท่ีสูงกวา่นั้นไม่เกินร้อยละ สิบของวงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจา้งหรือต่อรองราคาแลว้ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนท่ีสูงกวา่นั้นไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจา้งถา้เห็นวา่ราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูท่ี้เสนอราคา รายนั้น  

2.6 หากด าเนินการตาม 2.5 แลว้ไม่ไดผ้ลใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้ หน่วยงานของ
รัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อประกอบการใชดุ้ลพินิจวา่จะขอเงินเพิ่มเติมหรือยกเลิกการซ้ือหรือ จา้งในคร้ัง
นั้นและด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแลว้ เห็นวา่
การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แลว้อาจไม่ไดผ้ลดีจะสั่งใหด้ าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิคดัเลือก 
ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (1) (ก) หรือ วธีิเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) (ใชท้ั้ง วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลือกหรือใชว้ธีิคดัเลือกแลว้แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บ การ
คดัเลือก) ก็ไดเ้วน้แต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงดว้ย 
เหตุอ่ืนใหเ้ร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่โดยการจดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตาม ขอ้ 22 

12. วธีิการรายงานผล  
ใหค้ณะกรรมการฯจดัท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ี

ไดรั้บไวท้ั้งหมดเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งน้ี
รายงานผลการ พิจารณาดงักล่าวใหป้ระกอบดว้ยรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

1. รายการพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  
2. รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอ ราคาท่ีเสนอ และขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอทุกราย  
3. รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผา่นการคดัเลือกวา่ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั  
4. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอพร้อมเกณฑก์ารใหค้ะแนน  



5. ผลการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุก
ราย พร้อมเหตุผลสนบัสนุนในการพิจารณา  

13. การประกาศผล  
เม่ือผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งไดใ้หค้วามเห็นชอบรายงานผลการ พิจารณา

แลว้ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีประกาศผลผูช้นะการซ้ือหรือจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจง้ให้ผูเ้สนอราคาทุกรายทราบผา่นทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์      
(e-mail) ตามแบบท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  
                14. กรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีคดัเลือกไวไ้ม่ยอมเขา้ท าสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัหน่วยงานของ รัฐใน
เวลาท่ีก าหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผูท่ี้เสนอราคาต ่าราย ถดัไป
หรือผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงรายถดัไปตามล าดบัแลว้แต่กรณี 
                15. การลงนามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้ง มาตรา 66 และระเบียบขอ้ 161 ก าหนดวา่การลง นามสัญญา
จะกระท าไดต่้อเม่ือล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผูใ้ดอุทธรณ์ตาม มาตรา 117 (ภายใน 7 วนั ท าการนบั
จากวนัประกาศผลผูช้นะฯ) หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์เม่ือหน่วยงานของรัฐไดรั้บแจง้จาก คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ใหท้  าการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไปได ้



  
 


