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ตัวอย่าง 
 

ประกาศ.......................................................................... *  
เรื่อง  การซื้อ.................................................... 

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
-------------------------------------- 

 
 .................................................................................................... *  มีความประสงค์จะซื้อ ด้วย 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์.......................................ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

1. ..........จ านวน.............[เลขทีอ้่างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.] 
2. ..........จ านวน.............[เลขทีอ้่างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.] 
3. ..........จ านวน.............[เลขทีอ้่างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.] 
4. ..........จ านวน.............[เลขทีอ้่างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.] 
 
ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ ................. **  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข.........................ในวันและเวลาราชการ 
 หากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารการซื้อดังกล่าว ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ
น ารายละเอียดของพัสดุ ค าแนะน าพร้อมค าบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศดังกล่าวลงในระบบ  
ข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e – Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนวันเสนอราคาในการซื้อด้วย 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

  

      ประกาศ ณ วันที่ ...........................................พ.ศ. ......................  

 (ลงชื่อ) ...................................................... 
      (....................................................) 
 ต าแหน่ง......................................... 
 
 
 

 
หมายเหตุ   
 * ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อ 

 ** ระบุชื่อเว็บไซต์ของส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อ 



 
ตัวอย่าง 

เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 

  เลขที่  ………………….. 

การซื้อ………………… (ระบุประเภท / ชนิดของพัสดุที่ซื้อ)……………… 

ตามประกาศ  ……………… (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)…………….. 

ลงวันที่  …………………………………………. 

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

       ……(ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ) ……….……  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า  “กรม” * มีความประสงค์จะซื้อ 
………………………..…………. ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี ้

1. ...........จ านวน............[เลขทีอ้่างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.] 

2. ...........จ านวน............[เลขทีอ้่างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.] 

3. ...........จ านวน............[เลขทีอ้่างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.] 

4. ...........จ านวน............[เลขทีอ้่างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.] 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน 
ได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

๑.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   

๑.3 แบบสัญญาซื้อขาย  

๑.4 แบบหนังสือค้ าประกัน  

   (1) หลักประกันสัญญา  

 **(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า  

๑.5 บทนิยาม  

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

 ....................................ฯลฯ......................................... 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์
และสิทธิในการพิจารณา ตามข้อ 1.6 

 3.  การเสนอราคา  
 2.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
หลักฐานแสดงตัวตนของผู้ เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
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  3 .๒  ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ น เงินบาท และเสนอราคาเพี ยงราคาเดี ยว  
โดยเสนอต่อรายการ/ต่อหน่วย** ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ
ให้ ณ.................................................... 

   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า........ วัน นับแต่วันยื่นเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

  3.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ……… วัน  นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซื้อขายหรือบันทึกข้อตกลง** 

 3.4 ก่อนยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไข หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาราคา ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามเงื่อนไขในเอกสารจัดซื้อด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ 

 3.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต่อส่วนราชการตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่ก าหนดเท่านั้น    
   เมื่อพ้นก าหนดเวลาการยื่นเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับการเสนอราคา 
โดยเด็ดขาด     

 4.  การท าสัญญาซื้อขาย  
  4.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ “กรม”*  อาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.3 ก็ได้  
  4.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือ “กรม”*  เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 3.๑ 
ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.3 หรือในกรณี
ที่หน่วยงานระดับ “กรม”* ที่รวมกันจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ท าสัญญากับ “กรม”* เจ้าของงบประมาณแต่ละ “กรม”* โดยตรง ภายใน……………………………วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ...............................................
ของราคาสิ่งของที่ซ้ือด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ “กรม”* ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
    (๑) เงินสด 
    (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม* โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  
ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
    (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ 
ในข้อ ๑.4 
    (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.4  
    (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น 
จากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
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 5.  อัตราค่าปรับ  
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ………….ต่อวัน 

 6.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
  ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…………ปี….…….เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…...…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

** 7.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  
  ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ…..….ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย 
แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.4 (2) หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.4 (2) ให้แก่ “กรม”* ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้า นั้น  

 8. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
    ** 8.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี.................................
เงินกู้จาก................................และเงินช่วยเหลือจาก...........................................................  
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรม*ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจ าปี
.........................................เงินกู้จาก...................................................................................... และเงินช่วยเหลือ
จาก..............................................................................แล้วเท่านั้น  
 **  8.2  ใน ก ารจั ด ซ้ื อด้ วย วิ ธี ต ล าด อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ นี้  ก รม *จะ พิ จ ารณ าตั ด สิ น ด้ ว ย 
(ราคาต่อรายการ / ราคาต่อหน่วย)** 

  8.3  ผู้ เสนอราคาซึ่ งกรม* ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 3 “กรม”* อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
  8.4 “กรม”*  สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 

………………***………………… 
…………….(วัน เดือน ปี)………… 

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

หมายเหตุ      

  *  ค าว่า “กรม” อาจเลือกใช้ค าอ่ืนเช่น “จังหวัด” “ส านักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และ 

ให้ใช้ค าดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 **  ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ด าเนินการเลือกใช้ตามความจ าเป็น 

             ***  ให้ ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่ ด าเนินการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
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ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  
เลขที่อ้างอิง........  

 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ    

 ๑. ข้ า พ เจ้ า . . . . . . . . . . . . (ร ะ บุ ชื่ อ บ ริ ษั ท  ห้ า ง  ร้ า น ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อ ยู่ เ ล ข ที่
..............................................ถนน ............ ..........................................................ต าบล/แขวง
...................................................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด........... ...............โทรศัพท์
.............................................................โดย.................................................................................................. 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้ งบริการ ซึ่ งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วย วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้  

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่งมอบ 

 

 

 

 

      

 

๓. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่ เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วัน เสนอราคา และกรม*  
อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป 
ตามเหตุผลอันสมควรที่“กรม”*(หน่วยงานจัดหา) ร้องขอ 

 ๔. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

  ๔.๑  ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
กับ“กรม”* ”*..................................ภายใน..... ..............................................วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้
ไปท าสัญญา 

  ๔.๒  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาด 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่“กรม”*..................................ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ
............ของราคาตามสัญญาท่ีได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง
และครบถ้วน 

   หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมี
แก่“กรม”*  และ“กรม”* มีสิทธิจะให้ผู้เสนอรายอ่ืนเป็นผู้เสนอราคาได้หรือกรมอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้
หรือ มีสิทธิจะยกเลิกการจัดซ้ือด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  



- 5 - 
  ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า “กรม”*  ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง 
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

 ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนลงไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ “กรม”*  ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 

 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นในการซื้อด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรม* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

 8. ใบการเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ 
ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ 
ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  

                    **ลงชื่อ ..................................................... 

        (...................................................) 

       ต าแหน่ง ...................................................... 

         

      

หมายเหตุ   

 *  ค าว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ด าเนินการประกวดราคาซื้อด้วย วิธีระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเลือกใช้ค าอ่ืน เช่น “จังหวัด”  “ส านักงาน”  ตามความเหมาะสมและให้ใช้ค าดังกล่าว 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 ** ลงลายชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 

  

 



คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

 1.1   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
 1.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 1.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ 
หา้มท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด  

1.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.5 
       *1.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
       *1.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

       *1.7  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

2. เงื่อนไขการเสนอราคา 
 2.1  หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาผลการเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคา
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.5 และเจ้าหน้าที่พัสดุเชื่อว่า 
มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ส่วนราชการจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่เจ้าหน้าที่พัสดุจะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่ กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาผลการเสนอราคา 
อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ ดังกล่าว และเห็นว่า 
การยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง  
มีอ านาจยกเลิกผลการพิจารณาการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 2.2  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
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  (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่าย  
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
  (3)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
  (4)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
  (5) ผู้ เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย  
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

3. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  

 3.๑ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ หรือยื่นเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ ไม่ถูกต้อง
ตามที่ก าหนดไว้ ส่วนราชการจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ 
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการเท่านั้น  
 3.2  ส่วนราชการสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารหรือในหลักฐานการรับเอกสารซื้อด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน  
 3.3  ในการตัดสินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือในการท าสัญญา ส่วนราชการมีสิทธิให้
ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ และในกรณีที่
ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ก่อนหรือระหว่างการพิจารณาผล 
การเสนอราคา หรือเป็นผู้ เสนอราคารายต่ าสุด  ส่วนราชการมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

   **3.4  ส่วนราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกจัด ซื้อ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ 
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของส่วนราชการเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง ส่วนราชการจะพิจารณายกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ และลงโทษ 
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  
การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
 3.5  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ ว่า ผู้เสนอราคาเป็น 
ผู้ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.5 ส่วนราชการมีอ านาจที่จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าว และจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกผลการพิจารณาการเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกผลการพิจารณา  
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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3.6 เมื่อส่วนราชการได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการจัดซื้อ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

(๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  

     
 

หมายเหตุ 
* ส าหรับ เงื่อน ไขคุณ สมบั ติ ของผู้ เสนอราคา  ตามข้อ  1.5 – 1.7 เป็ น ไปตามแนวทาง 

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
**  การใช้ดุลพินิจตามเงื่อนไขที่ก าหนด ข้อ 3.4 ส่วนราชการจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วย

กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้าน
คุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต 

  
 



 
ตำรำงกำรเผยแพร่ประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 

 
 

วงเงินที่จัดหำ 
ระยะเวลำกำรเผยแพร่  

ไม่น้อยกว่ำ  
(วันท ำกำร) 

ค ำนวณรำคำ 
ไม่น้อยกว่ำ  
(วันท ำกำร) 

เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 

5 3 

เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 
 

5 5 

เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
 

5 7 

เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป 
 

5 15 

 
 

      



ตัวอย่าง 
 

ประกาศ.......................................................................... *  
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อ.................................................... 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

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

 ............................................................................................................................ *  มีความประสงค์ 
จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

๑. ..................................................................................จ านวน......................................................  
๒. ..................................................................................จ านวน...................................... ................ 
๓. ..................................................................................จ านวน......................................................  
๔. ..................................................................................จ านวน...................................... ................ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ **  ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓. ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ล ป ระ โยชน์ ร่ ว ม กั น กั บ ผู้ เส น อราค าราย อ่ื น ที่ เข้ ายื่ น ข้ อ เสน อ ให้ แ ก่

.......................................*      ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น 
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ 
ห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

***6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ................................ * 
****7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
****8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

****9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

10. ....................................(คุณสมบัติอ่ืน) *** .................................. 
  
 ก าหนดยื่ น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้ างภ าครัฐด้ วย อิ เล็ กทรอนิ กส์ 
ในวันที่........................ระหวา่งเวลา..............................................น.  ถึง............................................ น.  
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 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา*** /ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ...................บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระ
เงินผ่านทางธนาคาร*** ในระหว่างวันที่........................ถึงวันที่.......................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ............... *****  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข....................... ในวันและเวลาราชการ  

 

      ประกาศ ณ วันที่ .............................พ.ศ. ......................  

 (ลงชื่อ) ...................................................... 
      (....................................................) 
 ต าแหน่ง......................................... 
 
 
 

 
หมายเหตุ   * ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อ 

 ** การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  *** ให้ส่วนราชการผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจ าเป็น 
 **** ส าหรับเงื่อนไขตามข้อ 7 – 9 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

***** ระบุชื่อเว็บไซต์ของส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อ   



ตัวอย่าง 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่  ………………….. 

การซื้อ………………… (ระบุประเภท / ชนิดของพัสดุที่ซื้อ)……………… 

ตามประกาศ  ……………… (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)…………….. 

ลงวันที่  …………………………………………. 
 

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

 ………………… (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ) …………………..….……  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กรม” *  
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้ 
 ๑. ………………………………………………………………………….  จ านวน  ………………………. 
 ๒. ………………………………………………………………………….  จ านวน  ………………………. 
 ๓. ………………………………………………………………………….  จ านวน  ………………………. 
 ๔. ………………………………………………………………………….  จ านวน  ………………………. 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

          (๑) หลักประกันการเสนอราคา   
            (๒) หลักประกันสัญญา 
      ** (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
  ๑.๗ ...................................................................... 
   …………………..ฯลฯ……………………... 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่ เป็นผู้ที่ ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
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๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  2.5   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด   

 **** ๒.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม 
  *****2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 *****2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

*****2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
   (๔)  ……….… (ระบุเอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อเห็นสมควรก าหนด  
เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)  ……… 
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑)   
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  ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  ๔.๔ 

   (๒)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ ผู้ เสนอราคา 
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

  (๓)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

   (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผู้เสนอราคา  โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ น เงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดี ยว 
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 
ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ......................................................  

 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ........ วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่ เกิน ……… วัน  นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ…………………………… ไปพร้อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง   
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ……… วัน 

๔.๕ **ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน ………..…… (หน่วย) และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ ส่ วนราชการก าหนด  โดยลงลายมือผู้ เสนอราคา 
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน ามาแสดง ตามบัญชีชี
เอกสารส่วนที่ 2 เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่ ................................ระหว่างเวลา 
..........น. ถึง............น. ณ. ................................................  

 ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา  
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๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๗ ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ………………………… ระหว่างเวลา …………..น. ถึง…………….น.  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.5 (๑)  
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็น 
ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ ว ันประกาศประกวดราคาซื ้อด ้วยวิธ ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์
ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากส่วนราการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณี ที่ ป ลั ดกระทรวงพิจารณ าเห็ นด้ วยกับค าคัดค้ านของผู้ อุทธรณ์ และเห็ นว่ า 
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

4.8  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ามี ) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด 

(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  

(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
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 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ................................บาท 
(............................................) 

 5.1  หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.4 (1) 

 5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางธนาคาร 

 5.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 กรณีที่ผู้ เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคา จะต้องส่ งต้นฉบับเอกสารดั งกล่ าวมาให้ ส่ วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง.ในวันที่ 
.....................................ระหว่างเวลา ......................น.   ถึง.........................น. 

 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ล าดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย   

 ๖.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ ……………….. (หลักเกณฑ์ราคา / หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา) ……………. 
และจะพิจารณาจาก ........(ราคารวม / ราคาต่อรายการ / ราคาต่อหน่วย) **…..… 

**  6.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ 
ต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 

(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ....................  
(2) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ .................... 
(3) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ .................... 
(4) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ .................... 
(5) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ .................... 

   โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
  6.3 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาด  
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 
  6.4 กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม* 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) ** หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่ างไปจากเงื่อนไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 6.5 ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี 
ความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

**** 6.6 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการเป ็นส าค ัญ  และให ้ถ ือว ่าการต ัดส ินของกรม เป ็น เด ็ดขาด ผู ้เสนอราคาจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคา
เป ็นผู ้ทิ ้งงาน ไม ่ว ่าจะเป ็นผู ้เสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการยื่น 
เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

 6.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได้ รั บ การคั ด เลื อก เป็ น ผู้ เส นอราค าที่ มี ผ ลป ระโยชน์ ร่ วมกั น กั บ ผู้ เสน อราค ารายอ่ืน  หรือเป็ น 
ผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอ านาจที่จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 ๗.   การท าสัญญาซื้อขาย 

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม
ภายใน.....….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ
.....................ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
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(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น 

ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ 

ในข้อ 1.4 (2) 
 
(๔)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ. ก าหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 ๘. อัตราค่าปรับ 

                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ …………………. ต่อวัน 

 ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ….………… เดือน ...................... ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน …...………วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ** ๑๐.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ผู้ เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่ วงหน้ า ในอัตราไม่ เกินร้อยละ…..….ของราคาพัสดุ 
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3) หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน 
เพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้  
ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อน 
การรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

 **  ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี เงินกู้จาก ...................................
และเงินช่วยเหลือจาก ……………………………………………………….……………….. 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจ าปี 
เงินกูจ้าก…………………….……….และเงินช่วยเหลือจาก………………….……………..แล้วเท่านั้น 
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 ๑๑.๒ เมื่อกรม*ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น 
โดยเรืออ่ืนที่มิ ใช่ เรือไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ อ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑๑.๓ ผู้ เสนอราคาซึ่งกรม*ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๔ กรม*สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

…………………….……***………………………… 
……………………..….(วัน เดือน ปี)……………………… 

 

 
หมายเหตุ   * ค าว่า “กรม” อาจเลือกใช้ค าอื่นเช่น “จังหวัด” “ส านักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้ค าดังกล่าว 

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 
  ** ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจ าเป็น 

 ในกรณีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 6.1 
ส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจเลือกใช้หลักเกณฑ์ดังน้ี 

   หลักเกณฑ์ราคา (Price) หมายถึง การคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโดยพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคา
ต่ าสุดเรียงตามล าดับ  

   หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) หมายถึง การคัดเลือกผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอโดยพิจารณาจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักที่ได้ประเมินตามปัจจัยหลักท่ีส่วนราชการก าหนด  
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับ 
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 ในกรณีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ตามข้อ 6.2 
ส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจเลือกปัจจัยหลักที่จะน ามาใช้ได้ตามเหมาะสม ทั้งน้ี ต้องไม่ต่ ากว่า  
2 ปัจจัย และด าเนินการก าหนดน้ าหนักของตัวแปรหลักที่เลือกใช้ โดยให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับ 
ร้อยละ 100  

                    *** ให้ระบุช่ือกรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประทับตราช่ือ 
ส่วนราชการ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงช่ือย่อก ากับตรา  

   **** การใช้ดุลพินิจตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ข้อ 6.6 ส่วนราชการจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ 
คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต 

 *****   ส าหรับเง่ือนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 2.7 – 2.9 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 



 

 

 
ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) *** 

 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ    

 ๑. ข้ า พ เจ้ า . . . . . . . . . . . . (ร ะ บุ ชื่ อ บ ริ ษั ท  ห้ า ง  ร้ า น ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อ ยู่ เ ล ข ที่
..............................................ถนน ....................... ...............................................ต าบล/แขวง
...................................................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด........... ...............โทรศัพท์
.................................................... .........โดย.................................................................................................. 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสาร
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรอง
ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์   ดังต่อไปนี้  

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่ง
มอบ 

 

 

 

 

 

      

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
ไว้ด้วยแล้ว 

๓. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่ เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วัน เสนอราคา และกรม*  
อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป  
ตามเหตุผลอันสมควรที่“กรม”* ร้องขอ 

 ๔. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

        4.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
กับ“กรม”* ..................................ภายใน............ ..............................................วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
ให้ไปท าสัญญา 

  ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้แก่“กรม”*..................................ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็น
จ านวนร้อยละ............ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ  
ตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
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 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ กรม* ริบหลักประกัน 
การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่“กรม”*  
และ“กรม”* มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือกรม*อาจเรียกประกวดราคาใหมก่็ได้  

  ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า “กรม”*  ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง 
ไมต่้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

 ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ “กรม”* ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 

  ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งกรม*ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 

 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
ค าเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ...................................................................... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็น
เงินจ านวน..........................................บาท มาพร้อมนี้ 

 8 ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรม* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น 

 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  

         ***ลงชื่อ    ..................................................... 

        (...................................................)  

       ต าแหน่ง ...................................................... 

         

      

หมายเหตุ   

 *  ค าว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ด าเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งอาจเลือกใช้ค าอ่ืน เช่น “จังหวัด”  “ส านักงาน”  ตามความเหมาะสมและให้ใช้ค าดังกล่าว 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 **  ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจ าเป็น 

 *** ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 

  

 



บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

    1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน .............. แผ่น 
   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   จ านวน ............... แผ่น 
   ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)      จ านวน ............... แผ่น 
   (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน .............. แผ่น 
   ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ      จ านวน .............. แผ่น 
   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ    จ านวน ............... แผ่น 
   บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จ านวน .............. แผ่น 
   ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    จ านวน ............... แผ่น 
    
    2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
   (ก)   บุคคลธรรมดา 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  จ านวน ................ แผ่น 
   (ข)   คณะบุคคล 
        ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน   จ านวน ............... แผ่น 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   จ านวน ................ แผ่น 

    3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
  ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า   จ านวน ................ แผ่น 
   (ก)   ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
   -  บุคคลสัญชาติไทย 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ................... แผ่น 
   -  บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
     ส าเนาหนังสือเดินทาง         จ านวน ................... แผ่น 
   (ข)   ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
   -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
     ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน ................... แผ่น 
     บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จ านวน ................... แผ่น 
     ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  จ านวน ................... แผ่น    
   -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
     ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน ................. แผ่น 
     ส านาหนังสือบริคณห์สนธิ        จ านวน ................... แผ่น 
     บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ        จ านวน ................. แผ่น 
     บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่          จ านวน ................... แผ่น 
     ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)          จ านวน ................. แผ่น 
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    4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ............................................................................................................................. ............................. 

 ............................................................................................................................. ............................. 

 ................................................................................................... ....................................................... 

 ............................................................................................................................. ............................. 

 ..........................................................................................................................................................  

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอราคา 
               (............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

       1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน…………….แผ่น 
   2. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 

ลงนามในใบเสนอราคาแทน   จ านวน………………….แผ่น 
  3. หลักประกันการเสนอราคา       จ านวน......................แผ่น 
  4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ส่วนราชการก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 

วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 
  4.1    .........................................................   จ านวน .......................  แผ่น 
  4.2    .........................................................   จ านวน .......................  แผ่น 
    ....................... ฯลฯ ............................... 
     5. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

             5.1 ............................................................................................................................. .................. 

  5.2 …......................................................................................................... .................................. 

  5.3  ............................................................................................................................... ................ 

  5.4................................................................. ............................................................................. ... 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นยื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ) .................................................... ผู้เสนอราคา 
                 (..........................................................) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่าง 

 
ประกาศ.......................................................................... *  
เรื่อง  ประกวดราคาจ้าง.................................................... 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

-------------------------------------- 
 ............................................................................................*  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
....................................................................  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง 
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น.............................บาท (...............................................................) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ** ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็น (นิติบุคคล) *** ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
(ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า..................................บาท) *** 

 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่.............................* 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา  
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

 4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา 
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ 
ห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

***6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ................................* 

 ****7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 ****8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 ****9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 10. ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** .............................. 

 ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่...........................ระหวา่งเวลา................................น.  ถึง...........................................น. 
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 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา*** /ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ...................บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงิน
ผ่านทางธนาคาร*** ในระหว่างวันที่............................ถึงวันที่.. ............................ โดยดาวน์โหลดเอกสารทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา*** 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ............... ***** หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข....................... ในวันและเวลาราชการ 

     

  ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ................... 

    (ลงชื่อ)   ............................................ 

             (............................................) 

         ต าแหน่ง ............................................ 

 
 

 
หมายเหตุ   * ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่ด าเนินการจัดจ้าง 

 ** การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  *** ให้ส่วนราชการผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจ าเป็น 
 **** ส าหรับเงื่อนไขตามข้อ 7 – 10 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

***** ระบุชื่อเว็บไซต์ของส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อ 



ตัวอย่าง 

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่  ………………….. 

การจ้าง…………………(ระบุชื่องานที่จ้าง)……………… 

ตามประกาศ  ………………(ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)…………….. 

ลงวันที่  …………………………………………. 
 

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

 ………………..… (ระบุชื่อส่วนราชการที่ ออกประกาศ ) ……….…….ซึ่ งต่อไปนี้ เรียกว่า “กรม” * 
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…………………….…….….………………  
ณ.  .............................................................. โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
(๒)   หลักประกันสัญญา 

** (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
** (๔)   หลักประกันผลงาน   

    ** ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๗    แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑.๘    รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน 
และเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้) 
 1.9 ……………………………. 
 
  ..................ฯลฯ.................... 
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 ๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 

๒.๒ ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ 1.6 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

**  ๒.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม 
**  ๒.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง

ในวงเงินไม่น้อยกว่า…………………..บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 

******2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

******2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง          
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์               
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

******2.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิ ใช่นิติบุคคลให้ยื่น                  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา 
ที่มิ ใช่สัญชาติ ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น เอกสาร 
ตามท่ีระบุไว้ใน  (๑) 
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 (๔) …… (ระบุเอกสารอ่ืนตามที่ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดจ้างเห็นสมควรก าหนด เช่น หนังสือ
แสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)  …………….. 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ  ๑.7 (1)   

 ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ         
ให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
  **    (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น) 
 (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ** )  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย    
 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)   

 ๔. การเสนอราคา 

4.1 ผู้ เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
      ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 

และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.......................วัน  นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน.........วัน นับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน** 

๔.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.5 ผู้ เสนอราคาจะต้ องยื่ นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น.  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

 



- 4 - 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  
ตามข้อ ๑.๖ (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
คณ ะกรรมการพิจารณ าผลการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส์  จะตัดรายชื่ อผู้ เสนอราคารายนั้ น 
ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ งงาน เว้นแต่ 
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา                   
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น 
ผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือ
เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้ อุทธรณ์และเห็นว่า 
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  

(5) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ..................................บาท 
(............................................) 
 5.1  หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
 5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของธนาคาร 

5.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน 

การเสนอราคา ผู้ เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง 
ในวันที ่ ...................................ระหวา่งเวลา ......................น. ถึง.........................น. 
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หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ล าดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสิน โดยใช้หลั ก เกณ ฑ์  …………….(หลั ก เกณ ฑ์ ราคา / หลั ก เกณ ฑ์ การประเมินค่ าประสิทธิภ าพ 
ต่อราคา).............. และจะพิจารณาจาก .........(ราคารวม / ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)** 

     ** 6.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 

(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
(2) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
(3) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
(4) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
(5) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 

 6.3 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง 
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 

 6.4 กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม* 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

 ๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

***** ๖.6 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้     
และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ 
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  
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รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ 
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของ 
ผู้เสนอราคารายนั้น 

 ๖.7  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ     
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.6 กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล  
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 ๗. การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
กับกรม  ภายใน...…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ..............ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได ้ ให ้กรมยึดถ ือไว ้ในขณะท าส ัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา  หรือก่อนหน้านั้น 
ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

  7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

  7.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ      
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน              
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้              
ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 ** ๘.๑ (ส าหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
 กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย             
ที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 
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 **** (๑) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่าย
ให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา  
 **** (๒) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) 
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
 **** (๓) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก าหนด         
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า 
overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย
ตามสัญญา 
 (๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพ่ิมข้ึน หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย
ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามท่ีกรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง เมื่อกรมหรือ
เจ้าหน้าที่ของกรมได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก าหนดแห่ง
สัญญาทุกประการ กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
 การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 

** ๘.๒ (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
 กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น…………….งวด ดังนี้ 
 งวดที่  ๑  เป็ นจ านวน เงิ น ใน อั ตราร้ อยละ….....……ของค่ าจ้ าง เมื่ อผู้ รั บ จ้ างได้
ปฏิบัติงาน……………… ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
 งวดที่  ๒  เป็ นจ านวน เงิ น ใน อั ตราร้ อยละ…………ของค่ าจ้ าง เมื่ อผู้ รั บ จ้ างได้
ปฏิบัติงาน……………. ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
 ……………………………..ฯลฯ…………………………… 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
  
 ๙. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ……….ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
...……เดือน……….. ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน……..….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

** ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ…...….ของราคาค่าจ้างทั้งหมด          
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคาร  
ในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  
และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับช าระเงิน
ล่วงหน้า นั้น 
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** ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็น        
ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคา
ต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร         
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) หรือหนังสือค้ าประกันของ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต  
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) 
มาวางไว้ต่อกรมเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
 กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
** ๑๓.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปีเงินกู้จาก.................                     

และเงินช่วยเหลือจาก……………………………. 
 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติ เงินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณประจ าปี  เงินกู้จาก...........………………….และเงินช่วยเหลือจาก………………………..แล้วเท่านั้น 
 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ……...…….. บาท 
(……………………………….) 
 ๑๓.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ ่งเป็นผู ้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน  
๗ วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย              
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ทีม่ิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๓.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน 
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๓.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

** ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่                
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ 
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว      
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ 
มาตรฐานฝีมือช่างจาก…………………………….** หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช . ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเท่า 
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้** ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ……………….ของแต่ละ 
สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
 ๑๕.๑   ……………………………………………………………………………………… 
 ๑๕.๒  ……………………...………………………………………………………………… 

…………………ฯลฯ…………………… 

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
………………………………..…***…………………………..……… 

………………….….(วัน เดือน ปี)………….…… 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ   * ค าว่า “กรม” อาจเลือกใช้ค าอื่นเช่น “จังหวัด” “ส านักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้ค าดังกล่าว 
    ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 
    ** ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ด าเนินการประกวดราคาเลือกใช้ตามความจ าเป็น 

 ในกรณีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 6.1 
ส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจเลือกใช้หลักเกณฑ์ดังน้ี 
 หลักเกณฑ์ราคา (Price) หมายถึง การคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโดยพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคา
ต่ าสุดเรียงตามล าดับ  
 หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสทิธิภาพต่อราคา (Price Performance) หมายถึง การคัดเลือกผู้ชนะการ
ยื่นข้อเสนอโดยพิจารณาจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักที่ได้ประเมินตามปัจจัยหลักที่ส่วนราชการก าหนด  
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับ 
 ในกรณีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ตามข้อ 6.2 
ส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจเลือกปัจจัยหลักที่จะน ามาใช้ได้ตามเหมาะสม ทั้งน้ี ต้องไม่ต่ ากว่า  
2 ปัจจัย และด าเนินการก าหนดน้ าหนักของตัวแปรหลักที่เลือกใช้ โดยให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับ  
ร้อยละ 100 

  *** ให้ระบุช่ือกรม จังหวัด หรือส่วนราชการ ที่ด าเนินการประกวดราคาพร้อมประทับตราช่ือส่วนราชการ  
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงช่ือย่อก ากับตรา 

    **** อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
  ***** การใช้ดุลพินิจตามเง่ือนไขที่ก าหนด ข้อ 6.6 ส่วนราชการจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติ
ทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือมีหลักฐาน 
และข้อเท็จจริงชัดเจนที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  

******      ส าหรับเง่ือนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 2.8 – 2.10  เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 



 
 

 

 

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ    

 ๑. ข้ า พ เจ้ า . . . . . . . . . . . . (ร ะ บุ ชื่ อ บ ริ ษั ท  ห้ า ง  ร้ า น ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อ ยู่ เ ล ข ที่
..............................................ถนน ............................ ..........................................ต าบล/แขวง
...................................................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด........... ...............โทรศัพท์
......................................................... ....โดย..................................................................................................  
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

 ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ
ละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้** เป็นเงินทั้งสิ้น ....... ..............   บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  

 ๓. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่ เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วันเสนอราคา และ“กรม”* 
อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป  
ตามเหตุผลอันสมควรที่“กรม”* ร้องขอ 

 4. ก าหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสก์ าหนดไว้ 

 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
กับ“กรม”*   ภายใน................วัน นบัถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 

   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่“กรม”* ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ...... ................ของราคา
ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

   หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้กรม* ริบหลักประกัน 
การเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ “กรม”*
และ“กรม”*  มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือกรมอาจะเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ 

   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า“กรม”*ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้  หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง 
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามผูกพันแห่ง 
ค าเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................เพ่ือเป็นหลักประกัน การเสนอราคาเป็นจ านวนเงิน
.........................บาท มาพร้อมนี้ 
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 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่า “กรม”* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น 

 ๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่น  
เสนอราคาในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  

            ****ลงชื่อ   ..................................................... 

        (...................................................)  

       ต าแหน่ง ...................................................... 

         

      

หมายเหตุ 

 *  ค าว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเลือกใช้ค าอ่ืน เช่น “จังหวัด”  “ส านักงาน”  ตามความเหมาะสมและให้ใช้ค าดังกล่าวใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 **  บัญชีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จัดท าตามความเหมาะสม 

 *** เลือกใช้ตามความเหมาะสม 
 **** ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 



  

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

    1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
      ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จ านวน ............... แผ่น 
      บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   จ านวน ............... แผ่น 
      ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)      จ านวน ............... แผ่น 
     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จ านวน .............. แผ่น 
      ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ      จ านวน .............. แผ่น 
      บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ                จ านวน .............. แผ่น 
      บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่               จ านวน .............. แผ่น 
      ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    จ านวน ............... แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  จ านวน ................ แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ านวน ............... แผ่น 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   จ านวน ................ แผ่น 

    3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า   จ านวน ................ แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชาติไทย 
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน ................... แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
         ส าเนาหนังสือเดินทาง         จ านวน ................... แผ่น 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
     -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
        ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน ................... แผ่น 
        บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ              จ านวน ................... แผ่น 
        ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)            จ านวน ................... แผ่น 
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน .................. แผ่น 
        ส านาหนังสือบริคณห์สนธิ             จ านวน ................... แผ่น 
       บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ            จ านวน .................. แผ่น 
       บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จ านวน ................... แผ่น 
       ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    จ านวน ................. แผ่น 
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    4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ............................................................................................................................. .............. 
   .........................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ............ 
   ............................................................................................................................. ............ 
   …..................................................................................................... ................................. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา 
             (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 1.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 
     บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน...........................แผ่น 

 2.  หลักประกันการเสนอราคา จ านวน...........................แผ่น 
 3.  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จ านวน...........................แผ่น 
 4.  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งจะต้องแสดง 

      รายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย จ านวน...... แผ่น 
 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1........................................................................................................... ........................ 
     5.2........................................................................................................................... ........ 
     5.3................................................................................... ................................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา 
             (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


