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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดเก่ียวกับหลักประกันไว้เป็น 2
ลักษณะ ได้แก่ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา  ซ่ึงกำหนดให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

1. เงินสด
2. เช็คท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่ายซ่ึงเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีใช้เช็คน้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีหรือก่อนวันน้ันไม่เกินสามวันทำการ
3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ี กวพ.กำหนด
4. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ี กวพ.กำหนด

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
สำหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี

และหัวหน้าส่วนราชการเช่ือถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประการหน่ึง

การกำหนดมูลค่าของหลักประกัน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาที่จะจัดหาพัสดุในครั้งนั้น  แล้วแต่กรณี
เว้นแต่การจัดหาพัสดุท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ  จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน ร้อยละ
10 ก็ได้ และการกำหนดหลกัประกันดังกล่าว จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรอืเอกสารประกวดราคา
และหรือในสัญญาด้วย  สำหรับกรณีท่ีผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีกำหนดดังกล่าวข้างต้น
ให้อนุโลมรับได้  แต่ถ้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน

ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ควบคู่ไปด้วย  ดังน้ันผู้ท่ีจะเสนอราคาในการจดัหาพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์จึงต้องวางหลักประกันซองเช่นเดียวกัน

ในการวางหลักประกันซองเสนอราคาสำหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ท่ีจะเสนอราคา
ปฏิบัติผิดเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
และหนังสือเง่ือนไขในสัญญา 3 ฝ่าย จะถูกยึดหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีทางราชการกำหนด

การยึดหลักประกันซอง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2549 ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยึดหลักประกันซองโดยให้กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.3/ว 302 ลงวันท่ี 21
กรกฎาคม 2549 ซ่ึงมีสาระสำคัญดังน้ี

1. ผู้มีสิทธเิสนอราคาไมส่่งผู้แทนมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้สู่กระบวนการเสนอราคาตามวนั เวลา และสถานที่
ท่ีกำหนด

2. ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

การยึดหลักประกันซอง
อ.เชิดชัย  มีคำ

นติกิร 9 ชช กรมบญัชกีลาง
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3. ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเง่ือนไขท่ีกำหนดโดยการเสนอราคา
สูงกว่า หรือเท่ากับราคาเร่ิมต้นการประมูล

4. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือช่ือในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
ทั้งนี้เงื่อนไขการยึดหลักประกันซอง ให้กำหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจา้งทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือเง่ือนไขในสัญญา 3 ฝ่าย ให้ชัดเจน
นับแต่ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 ต้ังแต่วันท่ี

1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป มีหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้หารือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดหลักประกันซองไปยัง
กรมบัญชีกลางเป็นจำนวนมาก  จึงเห็นว่า หากจะนำแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีให้ความเห็นไว้ จะเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติได้ดีย่ิงข้ึน
และสามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เร่ือง  การยึดหลักประกันซอง

ข้อหารือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคา เดินทางไปลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลาท่ีทางราชการกำหนด
จะถูกยึด หลักประกันซอง หรือไม่

ข้อเท็จจริง
หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ ได้ดำเนินการประกวดราคาซ้ือพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศลงวันท่ี

24 มีนาคม 2549 คณะกรรมการประกวดราคาไดด้ำเนินการคัดเลือกเบ้ืองต้นได้ผู้มีสิทธิเสนอราคา  ซ่ึงผ่านการพิจารณา
ทางด้านเทคนิค จำนวน 5 ราย และหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ได้แจ้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
การประมูลในวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ณ สถานที่เสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลาง ตามแบบที่กำหนด
และกำหนดลงทะเบียนเวลา 9.00 – 9.30 น. พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบแล้วว่า  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง
แจ้งชื่อผู้แทนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาให้กรรมการตรวจสอบก่อนการลงทะเบียน หากผู้มีสิทธิเสนอราคา
มาลงทะเบยีนไมทั่นจะถกูยดึหลกัประกนัซองตามระเบยีบของทางราชการ ปรากฏวา่ บริษัท ก. ไม่ได้มาลงทะเบยีน
ตามวันเวลาที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกำหนด และมีหนังสือลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 แจ้งว่า บริษัท ก.
ไม่ได้รับเอกสารการแจ้งนัดหมาย  ซึ่งผู้ที่ลงชื่อรับเอกสารในใบตอบรับมิใช่พนักงานของบริษัท ก. แต่เป็นเจ้าหน้าที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท ข. ทำให้ไม่สามารถรับทราบเอกสารและเข้าร่วมการเสนอราคาดังกล่าวได้
ตามกำหนดนัดหมาย
ข้อหารือ

หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ จึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าว หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุจะยึดหลักประกันซอง
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0408.3/ว 59 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2549 เร่ือง แนวทางการปฏบัิติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 ได้หรือไม่
ความเห็น

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองปัญหาการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (อกพ.อ.) มีความเห็นว่าข้อเท็จจริง
หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุได้ส่งหนังสือ แจ้งวันเวลา และสถานท่ีเสนอราคาการประมูลซ้ือพัสดุ  พร้อมแนบแบบแจ้งวัน เวลา
และสถานท่ีเสนอราคา  เพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (บก.005) ให้แก่บริษัท ก. ตามท่ีอยู่หรือภูมิลำเนาท่ีบริษัทฯมอบให้ไว้
ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ท่ีตามท่ีได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตรงกับท่ีอยู่ท่ีปรากฏบนหัวจดหมาย
ของบริษัทฯ เม่ือมีการลงช่ือรับเอกสารดงักล่าวในไปรษณย์ีตอบรับ  จึงถือว่า หน่วยงานทีจ่ะจัดหาพัสดุได้ดำเนินการ
โดยชอบแล้ว และถือว่าบริษัทฯได้รับแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคาแล้วต้ังแต่ในขณะท่ีหนังสือดังกล่าวไป
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การท่ีบริษัทฯ กล่าวอ้างว่า ผู้ท่ีลงช่ือรับเอกสารในใบตอบรับมิใช่พนักงานของบริษัทฯ แต่เป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ของบริษัท ข. นั้น เมื ่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การส่งเอกสารแจ้งวัน เวลา สถานที่เสนอราคาฉบับดังกล่าว
หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้ดำเนินการโดยวิธีการเช่นเดียวกันกับการส่งเอกสารในครั้งก่อนๆ ประกอบกับบริษัท ก.
เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ข. โดยมีสถานท่ีทำการต้ังอยู่ในอาคารเดียวกัน  ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ของบริษัท ข.
เป็นเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางท่ีปฏิบัติงานให้แก่ทุกบริษัทในอาคารของบริษัท ข. รวมถึงการรับเอกสารจากทางไปรษณีย์ให้กับ
ทุกบริษัท ท่ีอยู่ในอาคารของบริษัท ข. และจัดส่งต่อไปเพ่ือทำการคัดแยกเอกสาร และส่งให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทต่างๆมารับไป
ประกอบกับ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ท่ีลงช่ือในใบตอบรับ ได้ระบุความเก่ียวพันกับบริษัท ก. ว่าเป็นพนักงาน ดังน้ัน การท่ีบริษัท
ก. อ้างเหตุดังกล่าวว่าบริษัทฯไม่สามารถรับทราบเอกสารและเข้าร่วมการเสนอราคาได้ตามกำหนดนัดหมาย
จึงถือเป็นความบกพร่องในการบริหารงานของบริษัทฯท้ังน้ี เม่ือหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ ได้แจ้งเง่ือนไขไว้ในเอกสารแจ้งวัน
เวลา และสถานท่ีเสนอราคา ด้วยแล้วว่า หากบริษัทฯมาลงทะเบียนไม่ทันจะถูกยึดหลักประกันซองตามระเบียบ ดังน้ัน
เม่ือบริษัท ก. ไม่มาเข้าร่วมการเสนอราคาตามกำหนดนดัหมาย หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ สามารถยึดหลักประกันซอง
ของบริษัท ก. ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549 ข้อ 10 (1) ประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0408.3/ว 59 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2549 ข้อ 14.4 (2)

เร่ือง  การยึดหลักประกันซอง
ข้อหารือ

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการยึดหลักประกันซองเพิ่มเติม จากที่กำหนดไว้ในระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2549 ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.3/ว 302
ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2549 ดังน้ี

1. ผู้มีสิทธเิสนอราคาไมส่่งผู้แทนมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้สู่กระบวนการเสนอราคาตามวนั เวลา และสถานที่
ท่ีกำหนด

2. ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเง่ือนไขท่ีกำหนดโดยการเสนอราคา

สูงกว่า หรือเท่ากับราคาเร่ิมต้นการประมูล
4. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือช่ือในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว กรมฯขอหารือว่า เม่ือการเสนอราคาเสร็จส้ินลงแล้ว กรมฯจะสามารถยึดหลักประกันซอง

ของผู้เสนอราคารายต่ำถัดไปไว้ได้หรือไม่ ถ้ายึดได้ จะต้องยึดไว้ก่ีราย  กรณีท่ีกรมฯได้ยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะขอคนืหลักประกันซองได้ในกรณีใดบ้าง และอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการประกวดราคา
ท่ีจะตัดสินใจให้คืนได้หรือไม่ และกรมฯจะคืนให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีใดได้บ้าง โดยสามารถคืนได้เลยใช่หรือไม่

ความเห็น
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองปัญหาการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (อกพ.อ.) มีความเห็นว่า
1. เม่ือกระบวนการเสนอราคาส้ินสุดลง หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุจะสามารถยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคา

รายตำ่ถัดไปไว้ได้หรือไม่ ถ้ายึดได้ จะต้องยึดไว้ก่ีราย น้ัน เห็นว่า ตามเงือ่นไขเอกสารประกวดราคา ข้อ 5 วรรคสอง
ได้กำหนดเง่ือนไขในการคืนหลักประกันซองไว้ว่า “กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้
พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ ซ่ึงเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทำสัญญา
หรือข้อตกลงหรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว”  ซ่ึงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ช้ีให้เห็นเจตนารมณ์ของการประมูล
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ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ประสงค์ให้มีผลผูกพันเฉพาะผู้เสนอราคารายต่ำสุดเท่านั้น  ดังนั้น  เมื่อเสร็จสิ้น
การเสนอราคา กรมฯจะต้องดำเนินการคืนหลักประกันซองท่ีผู้เสนอราคารายต่ำถัดไปได้วางไว้  เว้นแต่ หลักประกันซอง
ของผู้เสนอราคารายต่ำสุด กรมจำต้องยึดถือไว้เพ่ือเป็นประกัน จนกว่าจะได้มีการทำสัญญาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

2. สำหรับประเด็นข้อหารือที่ว่า เมื ่อกรมฯได้ยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามเงื ่อนไข
ที ่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)
ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.3/ว 302 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2549 แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ
ขอคืนหลักประกันซองได้ในกรณีใดบ้าง และคณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมฯ มีอำนาจที่จะพิจารณาให้คืน
หลักประกันซองได้หรือไม่ และจะสามารถคืนได้เลย ใช่หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อกรมฯ ได้ยึดหลักประกันซองของ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ตามนัยหนังสือเวียนของ กวพ.อ. ดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายน้ันเห็นว่า ตนไม่สมควรถูกยึดหลักประกันซองด้วยเหตุประการใด ก็สามารถยกเป็นข้อกล่าวอ้างเพ่ือขอคืนหลักประกันซอง
ต่อหน่วยงานทีจั่ดหาพสัดุได้  ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงปรากฏวา่ เหตท่ีุยกข้ึนกล่าวอ้างนัน้ เป็นเหตสุุดวิสัยตามนยัประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 หรือ เป็นเหตุพ้นวิสัย คณะกรรมการประกวดราคากอ็าจพิจารณาเสนอความเหน็
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือผ่อนผันคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้  ท้ังน้ี หากกรมฯประสงค์ท่ีจะขอให้ กวพ.อ.
เป็นผู ้ว ินิจฉัยก็สามารถกระทำได้ โดยในเบื ้องต้น กรมฯจะต้องเป็นผู ้พิจารณาด้วยว่าเหตุที ่ผ ู ้เสนอราคา
ซ่ึงถูกยึดหลักประกันซองยกข้ึนกล่าวอ้างน้ัน เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุพ้นวิสัยอย่างไร  ท้ังน้ี เพ่ือนำมาประกอบการ
พิจารณาของ กวพ.อ. ต่อไป

เร่ือง การขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
   ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549

ข้อหารือ
หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุได้ดำเนินการประกวดราคาจดัซ้ือพัสดุ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินงบประมาณ

6,575,000 บาท ตามประกาศของหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549 โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เข้าเสนอราคา จำนวน 2 ราย คือ บริษัท ก. และ บริษัท ข.  ซ่ึงการจัดซ้ือดังกล่าวกำหนดใหมี้การเสนอราคาในวนัท่ี 29
สิงหาคม 2549 และผลปรากฏว่า บริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 5,800,000 บาท  แต่เน่ืองจากหลังจากการ
เสนอราคาเสร็จสิ้น กรมฯตรวจสอบพบว่า การกำหนดราคาเริ่มต้นของการเสนอราคามีข้อคลาดเคลื่อน กล่าวคือ
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ จำนวน 6,575,000 บาท แต่ข้อมูลท่ีส่งให้ผู้ให้บริการตลาดกลาง เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2549
ตามแบบ บก.021 เป็นวงเงิน จำนวน 6,579,600 บาท สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจริงจำนวน 4,600 บาท
และในขณะทีมี่การเสนอราคาของผูเ้สนอราคาทัง้ 2 ราย ก็ไม่มีผู้ใดทักท้วงแตป่ระการใด  แต่เน่ืองจากตามแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 ข้อ 13
กำหนดราคาเริม่ต้นในการเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าการจัดซ้ือพัสดุ ให้ใช้วงเงินงบประมาณท่ีมีอยู่เป็น
ราคาเร่ิมต้นในการประมูล ดังน้ัน การดำเนินการดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด กรณีเช่นน้ี หน่วยงานท่ีจะ
จัดหาพัสดุจะต้องดำเนินการอย่างไร

ความเห็น
ตามข้อหารือดังกล่าว หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุจะต้องขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบต่อ กวพ.อ.

โดยช้ีแจงเหตุผลและความจำเป็น
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เร่ือง   การเคาะราคาผิด
1. ข้อเท็จจริง
1.1 หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุประกาศประกวดราคาซ้ือพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดราคาเริม่ต้น

10,604,000 บาท (สิบล้านหกแสนส่ีพันบาทถ้วน)
1.2 ผลการเสนอราคาปรากฏวา่ ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคา 750,900 บาท และได้ลงช่ือยืนยันการเสนอราคา

สุดท้ายในแบบ บก.008 โดยชี้แจงว่า ได้เสนอราคาผิดพลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ ่งตกเลข 0 ไปหนึ่งตัว
และได้แจ้งกับเจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่ได้รับมอบหมายให้ไปประจำห้องเคาะเสนอราคาก่อนหมดเวลาด้วยแล้ว
ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามรายละเอียดของการเสนอราคาแต่ละครั้ง (Log File) ตามหลักฐานของผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาดังกล่าวจึงไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้และขอสละสิทธิ

2. ข้อหารือ
หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุจึงขอหารือ ดังน้ี
(1) หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุควรพิจารณาเลือกราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือไม่
(2) หากหน่วยงานที่จัดหาพัสดุไม่สามารถพิจารณาราคาได้ จะยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ จะถือว่า

ผู้เสนอราคาต่ำสุดรายน้ันเป็นผู้ท้ิงงานหรือไม่ และสามารถจะดำเนินการประกวดราคาหาผู้ค้ารายใหม่ได้เลยหรือไม่
(3) หากผู้เสนอราคาต่ำสุดรายน้ันไม่ใช่ผู้ท้ิงงาน จะสามารถเข้าเสนอราคาในคร้ังต่อไปได้อีกหรือไม่

3. ข้อกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาท่ีเก่ียวข้อง
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.

2549 ข้อ 14.4  ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ข้อ 8.1 กำหนดว่า “กรณีไม่มีการขยายเวลาการเสนอราคา
ให้ยืนยันการ เสนอราคาตามแบบ บก.008... โดยราคาท่ีเสนอในแบบ บก.008 กับราคาสุดท้ายท่ีเสนอด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นจำนวนท่ีเท่ากันหากไม่เท่ากันถือว่า การเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นโมฆะ”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 154 บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริง
ผู้แสดงเจตนาจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามท่ีได้แสดงออกมาก็ตาม  หาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนาน้ันเป็นโมฆะไม่
เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงน้ัน”

คำพิพากษาฎีกาที ่ 527/2506 วินิจฉัยว่า “จำเลยเสนอขายของตามใบประกวดราคาแก่โจทก์โดย
คำนวณราคาผดิพลาด  ท้ังทีใ่นใจจริงของจำเลยหาไดต้้องการผกูพนัตนตามราคาทีแ่สดงออกไม ่และโจทกก็์รู้ความ
ผิดพลาดของจำเลยดีอยู่แล้วเช่นน้ี  การแสดงเจตนาของจำเลยตกเปน็โมฆะ จำเลยไม่ต้องรับผิดตามท่ีได้เสนอราคาไปน้ัน”

หมายเหตุ คดีนี้  การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โจทก์ฟ้องบริษัท ทองไทย (1956) จำกัด เป็นจำเลยว่า
โจทก์เรียกประกวดราคาซ้ือแม่แรงและใบเล่ือยตัดเหล็ก จำเลยย่ืนใบประกวดราคาเสนอขายแมแ่รงราคาตัวละ 214 บาท
รวม 48 ตัว เป็นเงิน 10,272 บาท และจำเลยเสนอขายใบเลือ่ยตัดเหล็กอันละ 2.89 บาท 200 อัน และ 2.19 บาท 300 อัน
โจทก์ตอบสนองรับซ้ือโดยให้จำเลยทำสัญญาซ้ือขายใน 3 วัน จำเลยไม่มา โจทก์จึงริบมัดจำและเรียกประกวดราคาใหม่
ต้องซื้อของแพงไปรวม 92,342 บาท จึงขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายกับดอกเบี้ย  ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า
กรณีท่ีจำเลยแสดงเจตนาโดยสำคญัผิดเช่นน้ี  และโจทก์ก็ได้ทราบความสำคัญผิดน้ันดีแล้ว  คดีต้องด้วย ป.พ.พ. มาตรา
117 (เดิม) ปัจจุบันคือมาตรา 154 กรณีนี้ จำเลยแสดงเจตนาออกมาโดยการคำนวณผิดพลาดในใจจริงของ
จำเลยหาได้ต้องการผูกพันตนตามราคาที่แสดงออกมานั้นไม่  ทั้งโจทก์ก็รู ้ความผิดพลาดของจำเลยดีอยู่แล้ว
โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะฉวยโอกาสถือเอาประโยชน์จากการแสดงเจตนาโดยผิดพลาดของจำเลย  ทั้งที่รู ้ดีอยู่แล้วว่า
จำเลยแสดงเจตนาโดยมไิด้มุ่งจะผูกพันตามท่ีได้แสดงออกมาน้ัน  การแสดงเจตนาของจำเลยเปน็โมฆะ จำเลยไม่ต้อง
รับผิดดังท่ีโจทก์ฟ้อง
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4.  ข้อพิจารณา อกพ.อ. พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังน้ี
(1) กรณีท่ีหารือตามข้อ 1 มีประเด็นท่ีต้องวินิจฉัยว่า ห้างฯจำต้องผูกพันตนตามราคาท่ียืนยันในแบบ บก.008 หรือไม่

อกพ.อ เห็นว่า กรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ยืนยันราคาสุดท้ายตามแบบ บก.008  โดยมีจำนวนเงินเท่ากัน
กับราคาสุดท้ายที่เสนอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจำต้องผูกพันตนตามราคาที่เสนอ
ก็ต่อเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาสมัครใจหรือต้องการผูกพันตนตามราคาท่ีแสดงออกไป  มิได้มีความบกพร่องในการแสดงเจตนา
กรณีนี ้ เมื ่อพิจารณารายละเอียดของการเสนอราคาแต่ละครั ้ง (Log File) ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
การประมูลโครงการดังกล่าว มีราคาเร่ิมต้น 10,604,000 บาท ซ่ึงในการเสนอราคาแตล่ะคร้ัง  ผู้เสนอราคาแต่ละราย
ได้ลดจำนวนเงินลงเป็นลำดับโดยไม่มีความผิดปกติจนกระท่ังเวลา 13 นาฬิกา 58 นาที 21 วินาที ห้างฯได้เคาะเสนอราคา
750,900 บาท และได้เคาะเสนอราคาในเวลาตอ่มาอีก 2 คร้ัง  โดยมียอดเงินเพ่ิมข้ึน คือ เสนอราคา 7,209,000 บาท
ในเวลา 13 นาฬิกา 58 นาที 38 วินาที และเสนอราคา 6,909,000 บาท ในเวลา 13 นาฬิกา 58 นาที 48 วินาที
โดยในการเสนอราคาครั้งสุดท้ายนี้ห้างฯได้แจ้งข้อผิดพลาดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย ให้ไปประจำห้อง
เคาะเสนอราคาทราบก่อนหมดเวลาไม่ถึง 30 วินาที  การท่ีห้างฯได้ยืนยันราคาสุดท้ายตามแบบ บก.008 ในวงเงิน 750,900
บาท เท่ากับราคาท่ีเสนอในระบบ ก็เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนด  แต่เม่ือห้างฯ ได้เขียนบันทึกไว้
ด้านล่างเอกสารว่า ห้างฯได้เคาะราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตกเลข 0 ไปหนึ่งตัว ราคาดังกล่าวไม่สามารถทำได้
และขอสละสิทธิ นั้น กรณีจึงเป็นที ่แจ้งชัดว่า การเสนอราคาของห้างฯเป็นไปด้วยความผิดพลาด
มิได้เป็นไปโดยเจตนา  ซึ่งในใจจริงของห้างฯ หาได้ต้องการผูกพันตนตามราคาที่แสดงออกไปไม่
เนื่องจากราคาที่เสนอในระบบและราคาที่ยืนยันในแบบ บก.008 ต่ำกว่าราคาเริ่มประมูลกว่า 10 เท่า
ประกอบกับเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่จะจัดหาพัสดุ ก็รู ้ถ ึงความผิดพลาดของห้างฯ ดีอยู ่แล้ว
โดยปรากฏจากการที่ห้างฯได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องเคาะเสนอราคาทราบก่อนการเสนอราคาเสร็จสิ ้น
การแสดงเจตนาของห้างฯ จึงตกเป็นโมฆะ และห้างฯ ไม่จำต้องผูกพันตนตามราคาสุดท้ายท่ียืนยันไว้ในแบบ บก.008
ดังน้ัน หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ จึงไม่สามารถถือเอาประโยชน์จากการเสนอราคาผิดพลาดของห้างฯได้

(2) กรณีที่ขอหารือตามข้อ 2 และ 3 ที่ประชุมเห็นว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (6) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้สรุปได้ว่า  กรณีท่ีกระบวนเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินต่อไปได้ให้คณะกรรมการประกวดราคาสัง่พักกระบวนการเสนอราคา
เม่ือแก้ไขข้อขัดข้องเสร็จแล้ว ก็ให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาตอ่ไปจากข้ันตอนท่ีค้างอยู่  เว้นแต่  คณะกรรมการเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือขัดข้องจนไม่อาจแก้ไขได้  ก็ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
ส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีเพ่ือเร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  กรณีน้ีหากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า  ผู้แทนของห้างฯได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีประจำห้องเคาะเสนอราคาทราบถงึความผิดพลาดก่อนท่ีจะส้ินสุดเวลา
เสนอราคาประมาณ 30 วินาทีเป็นผลให้คณะกรรมการประกวดราคาไม่สามารถสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
และแก้ไขข้อขัดข้องได้ทันท่วงที จนล่วงพ้นระยะเวลาการเสนอราคาแล้ว กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ข้างต้น
ประกอบกับการแสดงเจตนาโดยผิดพลาดของห้างฯถือเป็นโมฆะเฉพาะราคา 750,900 บาท เท่านั้น เมื่อปรากฏว่า
ในเวลาต่อมาห้างฯ ยังคงเสนอราคาในระบบอีก 2 คร้ัง โดยราคาคร้ังล่าสุดท่ีปรากฏในระบบอิเล็กทรอนิกส์คือ 6,909,000
บาท ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนอโดยสมบรูณ์  แม้ว่าระบบจะแสดงผลว่า “Reject” ก็เป็นเพียงวิธีการประมวลผล
ของระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาสงูกว่าราคาท่ีได้แสดงเจตนาโดยสมบรูณ์ไปแล้ว
และมิให้คณะกรรมการประกวดราคาพจิารณาราคาท่ีเสนอในคร้ังหลัง  แต่ในกรณีท่ีการเสนอราคาคร้ังใดเป็นโมฆะย่อม
ไม่ส่งผลตอ่การเสนอราคาอนัเกดิจากการแสดงเจตนาโดยสมบรูณ์ในครัง้ถดัมาแตอ่ย่างใด  อีกทัง้การประกวดราคา
ในแต่ละครั้งต้องใช้เงินงบประมาณและระยะเวลาในการเตรียมการอย่างมาก  การยกเลิกการประกวดราคาอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้  ดังนั้น คณะกรรมการจึงสามารถสนองรับราคา 6,909,000 บาท
และดำเนินการในข้ันตอนต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาในคร้ังน้ีแต่อย่างใด

-------------------------


