
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

มีนาคม ๒๔๖๖

เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราซการจังหวัด ผู้ว่าราซการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที,สุด ที, กค (กนบ) 
๐๔๐๔.๒/ว ๔๑๐ ลงวันท ๒๔ ตุลาคม ๒๔๖๐

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย แบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และบัญชีเอกสาร 
ส่วนท่ี ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

ด้วยมีข้อกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่า มีการรั่วไหลของข้อมูลที่จัดเก็บไวในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (e - GP) เซ่น ข ้อม ูลผ ู้ซ ื้อ เอกสารหร ือผ ู้ดาวน ์โหลดเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายได้เสนอราคาในระบบ e - GP เป็นต้น กรมบัญชีกลาง 
ในฐานะหน่วยงานที,มีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบ e  - GP จึงได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เพ่ือไม,ให้มีประเด็นข้อกล่าวอ้างดังกล่าวข้างต้น 
และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของระบบ e - GP ให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที'เพิ่มมากขึ้น 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐสามารถปฏิบัติงาบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพ ื่อเป ็นการแก็ใขป ัญหาดังท ี,ได ้กล ่าวมาข ้างด ้น และสอดคล้องกับการปรับปรุงกระบวนการเสนอราคา 
ด ้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอน ิกส ์ (e - bidding) รวม'ซื้งให้ผู้ค ้ากับภาครัฐที,ประสงค์จะเข ้าเสนอราคา 
กับหน่วยงานของรัฐ ได้รับทราบเงื่อนไขการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑.
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- ๒-

๑. กำหนดเวลาเสนอราคา โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการเสนอราคา 
ซงม ๒ ช่วง คือ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒. ยกเว้นการปฏิบ ัต ิตามข้อ ๔๙ แห ่งระเบ ียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดซ ื้อจัดจ ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ กรณ ีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ โดยห้ามมิให้ 
หน่วยงานของรัฐขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ท ิ้งน ี้ การดำเน ินการตามข ้อ ๑ และข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐแกํใขหนังสือที'อ้างถึง 
ได้แก่ แบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และบัญชีเอกสารส่วนที' ๑ 
และบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. หนังสือแจ้งเวียนฉบับน้ีให้มผีลใข้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะนำร่างประกาศและร'างเอกสาร 
เชิญซวนเผยแพร่เพื่อรับฟ้งความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือจะเผยแพร1ประกาศและเอกสารเชิญซวน 
ในระบบ e - GP ต้ังแต่วันท่ี ๓ เมษายน ๒๔๖๖ เบ็เนต้นไป

สำหรับหน่วยงานซองรัฐใดได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญซวนเผยแพร่เพื่อรับฟ้ง 
ความคิดเห็บจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญซวน ในระบบ e - GP ไปแล้วก่อนวันที่ 
หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้มีผลใช้'บังคับ ให้หน่วยงานซองรัฐนั้นดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยใช้แบบประกาศ 
และแบบเอกสารเชิญซวนเดิม

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราซการแทน 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ - ๖
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แบบ
ประกาศ............... .........................................
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือ.................................... .

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.............................................. ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ..................................

ด ้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งน ี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

....................... บาท (.................................................... ) ตามรายการ ดังนี้

๑........................................................................จำนวน............................................

๒........................................................................จำนวน............................................

๓........................................................................จำนวน............................................

๔........................................................................จำนวน............................................

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ๒ ดังต่อไปน้ี

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม,ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผูจัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลกษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม ่เป ็นผ ู้ม ีผลป ระโยขม ่ร ่วมก ันก ับผ ู้ย ื่น ข ้อ เสนอรายอ ื่นท ี่เข ้าย ื่น ข ้อ เสนอให ้แก '

............................๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม,ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกลิทธ๋ิความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ 

กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วม 

ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น 

ผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดขอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตาม 

สัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย



-๒-
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒.................................(คุณสมบีต!)น) ๓............................

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันที่............................ ระหว่างเวลา............................. น. ถึง.............................น.๖

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึง 

วันเสนอราคา๔

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต.์............................๕หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข............................. ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม

มายัง..........................๑ ผ่านทางอีเมล์......................... ๕ หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ภายในวันที.่........................ ๔ โดย............................ ๑ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

......................... ๕ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................๔

ประกาศ ณ ว ันท ี่....................... พ.ศ.................

(ลงข่ือ) ............................................

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

ตำแหน่ง.................................

หมายเหตุ ๑ ระบุขื่อหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซื้อ

๒ การกำหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

จะต้องตรงกับคุณสมบีติฃองผู้ย่ืนข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๓ เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น

๔ หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้กำหนด 

๕ ระบุข่ือเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซื้อ 

๖ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดเวลาในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ ๒ ซ่วงเวลา ได้แก่ ๐๙.0๐ น. ถึง 

๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. ถง ๑๖.๐๐ น.

http://www.gprocurement.go.th
http://www.gprocurement.go.th


แบบ
เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท่ี .................

การซ้ือ................(ระบุประเภท / ซนิดของพัสดุท่ีซ้ือ)...............

ตามประกาศ ................. 1-......... ๑

ลงวันท่ี ......................................

................................................ ๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ........................๑ก ม ีความประสงค ์

จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.......................................................................... จำนวน

๒.......................................................................... จำนวน

๓.......................................................................... จำนวน

๔.......................................................................... จำนวน

พัสดุที่จะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที 

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ฉบับนี้ โดยมข้ีอแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 

๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 

(๒) หลักประกันสัญญา 

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า10 

๑.๕  บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

๑.๗ ................................... ฯลฯ..........................................

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ



๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ท ี่ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง

๒.(ะ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม,เป ็นผ ู้ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ันก ับผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายอ ื่นท ี่เข ้าย ื่นข ้อเสนอให ้แก1

........................๑ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ไค้รับเอกสิฑธ๋ึหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ิและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

กิจการร่วมด้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไข 

ท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าท่ีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า 

รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว 

เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า 

หลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่า 

ตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

๒.๑๑ ผ้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมลถกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐิ 'บ่ 'บ่ ข่
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๒ .๑๒ .............................(คุณสมบัติอ่ืน) b .............................

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

. (ก) ห ้างห ุ้นส ่วนสามัญหรือห ้างห ุ้นส ่วนจำกัด ให ้ย ื่นสำเนาหนังส ือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 

พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง



(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ย่ืนสำเนา 

บัตรประจำตัวประซาขนของผู้น้ัน ลำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน 

ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือลำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองลำเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ..........(ระบุเอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อเห็นสมควร

กำหนด เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิขย์ ลำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)..................๒

(๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ 

ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)
๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) ลำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เก Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกบการวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)โดยไม,ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ 

ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม,ต้องแนบ 

ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 

ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม,ตรงกัน 

ให้ถ ือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส ิ้นซ ึ่งรวมค่าภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง 

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ ........................................



ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม,น ้อยกว ่า ..................................... วัน

ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดซอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน 

การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม,เก ิน .................................... วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก....................®ก ให้ส่งมอบพัสดุ๒

๔.๔ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะต ้องส ่งแคตตาล ็อก๒ และหร ือรายละเอ ียดค ุณ ล ักษณ ะเฉพาะ

ของ......................................ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี................. ๑ก จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 

โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

มีความประสงค์จะฃอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน...................................วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่มีปริมาณมากและเป็นอุปสรรค

ในการนำเข ้าระบบ ได้แก1................................. ๒ก พร้อมสรุปจำนวนเอกสารสารดังกล่าวมาส่ง ณ

.......................................ภ าย ใน ................ ว ัน  น ับ ถ ัด จาก ว ัน เส น อ ราค า  โดยผ ู้ย ื่นข ''อเสนอ

ต้องลงลายมือซ่ือ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารนั้นด้วย และ upload ไฟล์ 

แบบสรุปจำนวนเอกสารในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ๒ จำนวน..............................(หน่วย)

และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที.่................... ๑ก กำหนด โดยลงลายมือผู้ย่ืนข้อเสนอ

พร้อมประท ับตรา (ถ้ามี) กำก ับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารท ี่จ ัดส ่งหร ือนำมาแสดง 

ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใข้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา

ในวันที.่................................. ระหว่างเวลา...................................น. ถ ึง ....................................น.

ณ....................................

ท ั้งน ี้.....................๑กจะไม,รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก,ตัวอย่างดังกล่าว

ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว.................... ๑กจะคืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ

๔.๗ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลๆ 

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข 

ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ ผู้ย ื่บข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ...................................... ระหว ่างเวลา......................................... น.

ถึง.................................... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถ ือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 

และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด



๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก ่อนท ี่จะย ืนย ันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)

เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก.่............... ๑ก ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ตามข้อ ๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอทีมผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอ 
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายซอผู้ยนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ยื่นขอเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 

ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอับเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ตามข้อ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ.......................๑ก

จะพิจารณาลงโทษผ้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต.่....................... ๑ก จะพิจารณาเห็นว่า

ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายน ับม ิใช ่เป ็นผ ู้ร ิเร ิ่มให ้ม ีการกระทำด ังกล ่าวและได ้ให ้ความร่วมม ือเป ็นประโยชน ์

ต่อการพิจารณาของ.................... ®ก

๔.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ราคาท ี่เสนอจะต ้องเป ็นราคาท ี่รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม และภาษ ีอ ื่นๆ (ถ้ามี) 

รวมค่าใช้จ่ายท้ิงปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ย่ืบข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้

(๔) ผ ู้ย ื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธ ีการ,เสนอราคา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวิในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔ หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีท่ีมีวงเงินงบประมาณการจัดซ้ือ เกินกว่า ๔,๐๐๐,0๐0 บาท)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ........................บาท

(....โ................ ) ๓ 1 1

๔.๑ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟทํน้ัน 

ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม,เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง 

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

http://www.gprocurement.go.th


กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 

ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ

เอกสารดังกล่าวมาให้.....................๑กตรวจสอบความถูกต้องในวันที่......................................ระหว่าง

เวลา...................................น. ถึง...................................น.

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุซื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า 

กำหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หล ักประก ันการเสนอราคาตามข้อน ี้............................. ๑ก จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ

ผู้คํ้าประกันภายใน ๑ ๔ วัน นับถัดจากวันที่..................... ๑ก ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ

การประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ีงเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด 

ไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้................... ๑ก
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์........................... (หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน)

๒

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ก) ก รณ ีใช ้ห ล ัก เก ณ ฑ ์ราค า ใน ก า รพ ิจ า รณ าผ ู้ช น ะก า รย ื่น ข ้อ เส น อ  

..............................๑กจะพิจารณาจาก...................................(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)
b

(ช) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

.................... ๑ก จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปิจจัยหลักและน้ําหนักที่กำหนด๒ ดังนี้

(๑) ราคาท่ียื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ..................

(๒).................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

(๓).................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

(๔).................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

(๔).................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ
โดยกำหนดให้นํ้าหนักรวมท้ังหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น 

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม,รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท ี่จะชายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ

รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไชที.่................... ๑กกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 

ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน



ในกรณีดังต่อไปน้ี

(๑) ไม1กรอกซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไฃที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก,ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน

๖.๕ ในการดัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ....................๑กมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริง

เพ่ิมเติมได้....................®ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว

ไม,เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖ .๖ ...................... ๑ก ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตาสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด

หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้

๖.๔ .................®กสงวนสิทธฺไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน

เพื่อประโยชน์ของทางราฃการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ.......................๑ก เป็นเด็ดขาด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง.................... ๑ก จะพิจารณายกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ 

การคัดเลือกหรือไม,ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม,สุจริต เข่น การเสนอเอกสาร 

อันเป็นเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น๔

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือ.................... ๑ก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนี้นขี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถ

ดำเน ินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ให ้เสร็จสมบ ูรณ ์ หากคำซี้แจงไม่เป ็นที่ร ับพิงได้

....................๑ก มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น๔ ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าว

ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก................... ๑ก

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา......................๑ก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ 

ดัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมิส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดชวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม หรือ 

สมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตาสุดชอง 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานชองรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว 

โดยจัดเรียงสำดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

ไม,เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายการค้าที่ผลิต 

ภายในประเทศไทย (Made เท Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของ 

ผู้เสนอราคารายอ่ืนไม,เกินร้อยละ ๕ให้จัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้า 

ท่ีผลิตภายในประเทศ (Made เท Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



อน่ึง หากในการเสนอราคาคร้ังน้ัน ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติท้ังข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ 

ให้ผู้เสนอราคารายน้ันได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๔

๖.๑๐ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใซ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 

หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต้าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 

ท่ีมิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับ 

บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืบข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซ้ือขาย

๗.๑ ใบกรณีที่ผู้ฃนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนภายใน

๔ วันทำการ น ับแต ่ว ันท ี่ทำข ้อตกลงซ ื้อ.......................๑ก จะพ ิจารณาจัดทำข ้อตกลงเป ็นหน ังส ือ

แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๔ ว ันท ำการ ห ร ือ . ........................ ๑ก เห ็น ว ่าไม ่สมควรจ ัดท ำข ้อตกลงเป ็นหน ังส ือ
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ....................๑ก ภายใน......................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ................๕ชองราคาค่าส่ิงของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้.................. ๑ก ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์น้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายซื่อบริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง 
หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม1มีดอกเบ้ียภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึง................. ๑ก

ได้รับมอบไว้แล้ว๖

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

..................... ๑ก จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ

ค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้วให้แก,ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน 

ตามสัญญาซ้ือขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ..................๑ก ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว๒

๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงซ้ือชาย 

เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ........................๗ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน



๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง๒
ผ้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 

หรือทำข้อตกลงซือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า............ ป .ี.............เดือน๘ นับถัดจากวนที.่.................. ๑กได้รับมอบส่ิงของ
โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน................ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า ๒
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ....................... ๙ของราคา

พัสดุที่เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ 
หนังสอค้ําประกัน หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) 
ให้แก่...................... ๑ก ก่อนการรับเงินล่วงหน้าน้ัน

๑๒. ข้อสงวนสิทธ๋ึในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ
๑๒.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซ้ือครั้งน้ีได้มาจากเงินงบประมาณ..........................................

/เงินกู้จาก.......................... ................. /เงินช่วยเหลือจาก................................................๒
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต ่อเม ื่อ...................... ๑กได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ

จากงบประมาณ........................../เงินกู้จาก............................ /เงินช่วยเหลือจาก.......... ......................
แล้วเท่าน้ัน๒

๑๒.๒ เมื่อ....................®กได้ดัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของ

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ 

ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการพาณิขยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายส่ัง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรือ 

อ่ืนท่ีมิ'ใช่เรือ'ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

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

การส่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง.....................๑กได้ดัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ

เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ....................๑ก จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ

เรียกร้องจากผ้ออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอื่น 

(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท ิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔................... ๑กสงวนสิทธ๋ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



๑๐ -
๑๒.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ................๑"ค่าวินิจฉัยดังกลาวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอ

ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๒ .๖.................... ๑กอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ

จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก................... ®กไม่ได้
(๑) ................... ๑ก ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร

แต่ไม่เพียงพอท่ีจะทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการดัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 

กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่....................๑ก

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณ ีอ ื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซ ื้อ ผู้ย ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบัต ิ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวิโดยเคร่งครัด 

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

.................51,1สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ

การดัดเลือกให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับ...............“’"ไว้ชั่วคราว

(วัน เดือน ปี),

หมายเหตุ ๑ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือ

๑" ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซื้อ เข่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 

๒ เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น

๓ ให ้ก ำห นดจำนวน เง ินหล ักป ระก ันการเสนอราคาตามท ี่ก ำห นดไว ้ใน ระเบ ียบ  

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖0 ข้อ 

(ริ)

๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ 

ต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ซัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติ 
ทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานซ้ือดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต



-  (ร ิ) (ร ิ) -

๕ อัตราตามที่กำหนดไว้!นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘

๖ ความในวรรคนึ๋ให้ใช้บังคับกับการประกวดราคาซื้อที่ไม่มีการประกันความชำรุดบกพร่อง 

๗ อัตราตามที่กำหนดไว่ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒

๘ กำหนดเวลาที,ผู้ขายจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่อง ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน 

ของรัฐ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม

๙ อัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๙

๑๐ ให้ระบุซื่อหน่วยงานของรัฐ ที่ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทนอนิกส์ พร้อมประทับตราซื่อ 

หน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเปีนผู้ลงซ่ือย่อกำกับตรา



บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑

N?

□  ๑. ใบกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

o  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล...........................................ขนาดไฟล์

- บัญชีรายขื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล............................................ ขนาดไฟล์..

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 

o  ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม 

o  มีผู้มีอำนาจควบคุม: “ฯร่^
o  (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล. ภ®ไ'ฟล.

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

ไฟล์ข้อมูล.............................. ^ฉ ่^^ขนาดไฟล ์-

- บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดกา9.- บ ี' ^

ไฟล์ข้อมูล............. ............................... ขนาดไฟล์.

บัญชผู้ีถือหุ้นรายใหญ่<(ฟ้า§เ̂  
o  ไม่มีผู้ถือหุ้เ)รายใหญ่ 

o  มูผู้ถือหุ้ม่\ายให^'','

ไ^ลข?)มู^^-.............................

ผู้มีอํ^าจควบีคุม (ถ้ามี)

..ขนาดไฟล์..

ง้มีอำนาจควบคุมV/VIJWNมย เน เจV■นบคุ 

r $ f  มีผู้มีอำนาจควบคุม

/ V s ไฟล์ข้อมูล..........................................ขนาดไฟล์.,

นกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 

(ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น

ไฟล์ข้อมูล..............................................ขนาดไฟล์...

Q  (ข) คณะบุคคล

- ลำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมูล............................................. ขนาดไฟล์-

- สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมูล............................................. ขนาดไฟล์....



-๒-

..ขนาดไฟล์.

□  ๓. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

ไฟล์ข้อมูล............................................ ขนาดไฟล์............

o  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญขาติไทย 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน 

ไฟล์ข้อมูล......................................

- บุคคลท่ีมิใฃ่สัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง 

ไฟล์ข้อมูล.....................................

o  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมล.......................................... A

.ขนาดไฟล์.

บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ V

ไฟล์ข้อมล..............................:r . . . . . . ไ ป . . : ..ขนาดไฟล์

ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) o  r \ N s  

Q ไม่มีผู้ควบคุม

\o  มีผู้ควบคุม ไ

ไฟล์ข ้อมล....^^ไ....................... .

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด

สํร่ใน^หนังสื^รองการจดทะเบียนนิติบุคคลส̂ำนาหนังสอบ'ริคณห์สนธิ

.ขนาดไฟล์.,

ชิอมล.

\

.ขนาดไฟล์... 

..ขนาดไฟล์.. 

...ขนาดไฟล์.,

^  <ง

-บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ 

^ ’ ไฟล์ข้อมูล.......................................

- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

o  ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

o  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไฟล์ข้อมูล.................................

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 

o  ไม,มีผู้มีอำนาจควบคุม 

o  มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล............................................ขนาดไฟล์.

.ขนาดไฟล์..



-๓-
□  ๔. อ ื่นๆ(ถ ้าม ี)

๐

๐

๐

ไฟล์ข้อมล...................... ......................ขนาดไฟล์...................................................

ไฟล์ข้อมล...................... ......................ขนาดไฟล์...................................................

ไฟล์ข้อมูล............................................ขนาดไฟล์......................................... . .p i .  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้ว่งภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง ทุกประการ

เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามูคจ้กัมผู้คพันแห่งคำเสนอนี้

ข้าพเจ้าขอมอบ.................................เพื่อเป็นหลักนระกันการเสนอราคาเป็นเงนจำนวน......................บาท

(........................... ) มาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ย่ืนตามรายละเอียดการย่ืนเอถูสารการเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแล้ว 

และเข้าใจดีว่า........(หน่วยงาน)...........ไม่ต้องรับผิดขอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรอตกหล่น

ลงข่ือ......... ........................................ ผู้ย่ืนข้อเสนอ



บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒
๐

o

o

๐

๐
๐

๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์ข้อมูล..................................... ขนาดไฟล์.................

๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมปิตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่น 

ลงนามในใบเสนอราคาแทน

ไฟล์ข้อมูล................................... ขนาดไฟล์...................

๓. หลักประกันการเสนอราคา

ไฟล์ข้อมูล..................................... ขนาดไฟล์.................

๔. สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้'ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) ' น้ีน้ี
' ง *

ไฟล์ข้อมูล..................................... ขนาดไฟล์.................

๕ . สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งป.!ะ^ไทย (ถ้ามี)

ไฟล์ข้อมูล..................................... ขนาดไฟล์.................

๖. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่อุยงานซองf ฐกำหนดให้จัดส่งภายหลัง

วันเสนอราคา เพ่ือใข้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ \ ร ^ *
\น้ี^^

๖ .๑ .................................................................„.\ \̂ 1J . .....

ไฟล์ข้อมูล....................................ขนาด'ไฟลุ;น้ี^น้ีเ?.........

๖.๒........!  ....................  ........^ ..............
ไฟล์ข้อมูล 

o  ๗. อื่นๆ (ถ้ามี)

๗.๑..........
ไฟล์ข้อมูล 

๗.๒....................

..r r J p P t 3 . .

ร^ } ....ขนาดไฟล์.

๗.๓

t ,
น ’,”1น้ี' 1, ,
ไฟล์ข้อมูลุ...... 0 ^  อุ................. ขนาดไฟล์..

.ขนาดไฟล์.

ข้าพเจ้าลุอร!]รอง้ว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอุนี้การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง ทุกประการ

เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้

ข ้าพพเอน ี้อ ้บ................................ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน......................บาท

(..น ี้น ี้.'..................) มาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ย่ืนตามรายละเอียดการย่ืนเอกสารการเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแล้ว 

และเข้าใจดีว่า........ (หน่วยงาน)...........ไม่ต้องรับผิดขอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

ลงข่ือ.

(,

. . ผ ู ้ย่ืนข้อเสนอ

)



แบบ
ประกาศ........................................................
เร่ือง ประกวดราคาจ้าง....................................

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

............................................................................๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
............................................................ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้าง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส้ิน....................... บาท (....................................)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ๒ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ช ั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 

ท ี่ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลาง

๕ . ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีค ุณสมบัต ิและไม่ม ีล ักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ ื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก'..................... ๑

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม,เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม,เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ึหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบีตดังนี้

กิจการร่วมด้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข 

ท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าท่ีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า 

รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว 

เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญา 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๑๑. ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต้องลงทะเบ ียนท ี่ม ีข ้อม ูลถ ูกต ้องครบถ้วนในระบบจัดซ ื้อจ ัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๒........................(คุณสมบติอ่ืน)๓..........................



- ๒ -
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันที.่.................... ระหว่างเวลา............. น. ถึง........... น.๖

ผ ู้สนใจสามารถขอร ับ เอกสารประกวดราคาอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ โดยดาวน ์โหลดเอกสาร 

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง ได้ต้ังแต่วันที่ประกาศ 

จนถึงวันเสนอราคา๔

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท ี่เว ็บไซต์ .............. ๕หรือ vwvw.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข.................. ในวันและเวลาราขการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายัง...................... ๑ ผ่านทางอีเมล์................ ๕ หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่

............. .............................๔โดย.................. ๑ จะฃ ี้แจงรายละเอ ียดด ังกล ่าวผ ่านทางเว ็บไซต ์

............................... ๕  และ www.gprocurement.go.th ในวันที่.............................๔

ประกาศ ณ ว ันท ี.่.......................... พ.ศ. ...

(ลงซ่ือ) ...................................

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

ตำแหน่ง....................................

หมายเหตุ ๑ ระบุซื่อหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดจ้าง

การกำหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๓ เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น
๔ หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้กำหนด
๕ ระบุซ่ือเว็บไซต์หรออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดจ้าง
๖ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดเวลาในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
และ ๑๓.๐๐ น. ถง ๑๖.๐๐ น.

http://www.gprocurement.go.th


แบบ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -  bidding)

เลขท่ี .................

การจ้าง............... (ระบุซ่ืองานท่ีจ้าง)..............

ตามประกาศ ................................................๑

ลงวันท่ี ......................................

๑

ดังต่อไปน้ี

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า......................... ๑ก ม ีความประสงค ์จะประกวดราคาจ้าง

.............  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและ'ข้อกำหนด

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 

(๒) หลักประกันสัญญา 

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า๒ 

ร ) . ๕  บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับ 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๑.๗ แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตในประเทศไทย 

๑.๘ .......................... ฯลฯ...............................

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 

ท ี่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข ่ายสารสนเทศของ 

กรมบัญชีกลาง



- ๒ -
๒.๕  ไม,เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซื่อไวในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม ่เป ็นผ ู้ม ีผลประโยชน์ร ่วมก ันก ับผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายอ ื่นท ี่เข ้าย ื่นข ้อเสนอให ้แก'

......................๑ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวาง

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไข 

ท่ีกำหนดไวีในเอกสารเชิญขวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมด้าท่ีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า 

รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว 

เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า 

หลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่า 

ตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๒ .๑๒......................(คุณสมบัติอ่ืน)๒...................... .

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรม่ดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา 

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง 

สำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญา 

ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี



-๓-
(๔)  (ระบุเอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้างเห็นสมควรกำหนด

เซ่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)....๒

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ย ื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ 

๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณ ีท ี่ผ ู้ย ื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บ ุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ 

มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
ทั้งน้ี หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกบการวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีใด้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ย ื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ 
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔ .๑ผ ู้ย ื่นข ้อ เสนอต ้องย ื่นข ้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐ  

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ 

เป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า......... วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา

โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน............วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก.....................๑ก ให้เร่ิมทำงาน๒



๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเอกสารในส่วนที,เป็นสาระสำคัญที่มีปริมาณมากและเป็นอุปสรรค

ในการนำเข ้าระบบ ได้แก,..................................๒" พร้อมสรุปจานวนเอกสารสารดังกล่าวมาส่ง ณ

.......................................ภ าย ใน ................ ว ัน น ับ ถ ัด จาก ว ัน เส น อ ราค า  โดยผ ู้ย ื่น ข ้อ เสนอ

ต้องลงลายมือซ่ือ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารนั้นด้วย และ upload ไฟล์ 

แบบสรุปจำนวนเอกสารในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 

ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะต ้องย ื่นข ้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวนท่ี............................ ระหว่างเวลา............... น. ถึง................. น. และเวลาในการ

เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 

และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผ้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น 
การเสนอราคาให้แก่.................... ๑ก ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยชน์ร่วมถันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ตามข้อ ๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย ื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย ื่นข้อเสนอที่ม ืผลประโยชน์ร่วมถัน 
ถับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยชน์ร่วมถันนั้นออกจากการเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 

ในขณะท่ีมืการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ตามข้อ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ...................... ๑ก

จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่.....................๑ก จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอ

รายนั้นมิใข่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
๑ก

๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาท ี่เสนอจะต ้องเป ็นราคาท ี่รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  และภาษ ีอ ื่นๆ (ถ้ามี) 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู,กระบวบการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ท่ีกำหนด

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม,ได้

(๔) ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต ้องศ ึกษาและทำความเข ้าใจในระบบและวิธ ีการเสนอราคา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

http://www.gprocurement.go.th


๔.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ โดย 

ยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตาม 

สัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีท่ีมีวงเงินงบประมาณการจัดจ้าง เกินกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผู้ยื่นช้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ....................บาท

(...... ........................)๓
๔.๑ เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ี,ท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน 

ชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ียื่นช้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ ห น ังส ือค าป ระก ันอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ข อ งธน าคารภาย ใน ป ระเท ศตามแบ บ ท ี่ 

คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือค ํ้าประกันของบริษ ัทเงินท ุนหรือบริษ ัทเงินท ุนหลักทรัพย์ท ี่,ได้'รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายซื่อบริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง 

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณ ีท ี่ผ ู้ย ื่นช ้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ท ี่ธนาคารสั่งจ ่ายหรือพ ันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ 

หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่ง

ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้..............๑ก ตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี............ ระหว่างเวลา............น. ถึง

........ น.

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุซื่อผู้เช้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า 

กำหนดให้เป็นผู้เช้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี.้....................... ๑" จะคืบให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกัน

ภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่.................... ๑"ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา

เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ดัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตาสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย 

ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี.้................... ๑"

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์........ (หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น)............ ๒

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ.....................๑"

จะพิจารณาจาก........(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)......... ๒

(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

.................... ๑"จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปิจจัยหลักและนํ้าหนักที่กำหนด๒ ดังนี้

(๑) ราคาท่ีย่ืนข้อเสนอ (Price) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ.........................

(๒) ...................................กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ..........................



-๖ -

(๓) .................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

(๔) .................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

(๔) .................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

โดยกำหนดให้นํ้าหนักรวมท้ังหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม,รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท ี่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ

รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที.่........................ ๑กกำหนดไว้ไนประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน

๖ .๔ ....................... ๑กสงวนสิทธิโม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใบ

กรณีดังต่อไปน้ี

(๑) ไม,กรอกขื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) เสนอรายละเอ ียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท ี่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ....................๑กมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้

....................๑ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม,ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม

หรือไม่ถูกต้อง

๖ .๖ .................... ๑" ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตาสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา

ท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม,พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ...................๑ก เป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอ

จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง....................๑กจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม,ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม,ก็ตาม 

หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข่ือ 

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาย่ืนข้อเสนอแทน เป็นต้น๔

ใบกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตาสุด เสนอราคาตาจนคาดหมายได้ว่าไม,อาจ 

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือ....................๑ก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ให ้เสร็จสมบูรณ ์ หากคาชี้แจงไม่เป ็นท ี่ร ับพ ิงได้

..................... ๑ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น๔ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ

ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก................... ๑ก

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา................... ๑ก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื,นช้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 

กันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา



๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงก'ว่าราคาตาสุด,ของผู้ย่ืน1ข้อเสนอ 

รายอ่ืนท่ีไม,เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ย่ืน 

ข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม,เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะ 

เรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น

ผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใซ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ 

นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตรสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือ 

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม,เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซ้ือจัดจ้างกับบุคคลธรรมดา 

ท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น 

บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ.................. ๑ก ภายใน................ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง

วางหสักประก ันส ัญญาเป ็นจำนวนเงินเท,าก ับร ้อยละ.................. ๕ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ได้ให ้..................... ๑กยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย,างหปี,งอย,างใด

ดังต่อไปน้ี

๗.๑ เงนสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่.................... ๑ก ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์

ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์น้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม,เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษ ัทเงินทุน หรือบริษ ัทเงินทุนหลักทรัพย์ท ี่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 

ค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่ง......................๑ก

ได้รับมอบไว้แล้ว๖

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๘.๑ (สำหรับการจ้างท่ีจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างคร้ังเดียว)๒

.....................®กจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ

ค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้วให้แก,ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้อง 

และครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และ.................. ๑rได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว



๘.๒ (สำหรับการจ้างท่ีจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างแบ่งเป็นงวด)๒

.....................๑กจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ

ค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น............งวด

ดังนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.........ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน....................

ให้แล้วเสร็จภายใน................วัน

งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...................

ให้แล้วเสร็จภายใน................วัน

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

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ............ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ................... ๑"ได้ตรวจรับมอบ

งานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังลือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

..................... ๑" จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!!เนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ.................๗ของวงเงิน

ของงานจ้างช่วงน้ัน

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน 

ในอัตราร้อยละ.................... ๘ของราคาค่าจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง๒

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ซ ึ่งได ้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบ ุในข้อ ๑.๓ 

หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า.............. . ป ี.............เดือน๙ นับถัดจากวันที.่.................... ๑"ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบ

จัดการซ่อมแซมแก่ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.............. วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้าb

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ........๑๐ของราคาค่าจ้าง

ท้ังหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส1งมอบหลักประถันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังลือคํ้าประถันหรือ

หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่............. ๑"

ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธ๋ึใบการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงาบจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ....................../เงินกู้จาก

............................/เงิน1ช่วยเหลือ'จาก..........................๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ.....................๑"ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้าง

จากงบประมาณ.........................../เงินกู้จาก.............................. /เงินช่วยเหลือจาก...........................แล้วเท่าน้ัน๒



๑๒.๒ เมื่อ.................... ๑กได้คัดเลือกผู้ยื่บข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา 

จากต่างประเทศ และของน้ันต้องน่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ 

ตามที,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่ังหรือน่าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 

นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือ'ไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น 

ท่ีมิใข่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่ง....................๑กได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนังสือภายในเวลาท่ีกำหนดดังระบุไว่ในข้อ ๗ ....................๑ก จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง

จากผู้ออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ัง 

จะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔................... ๑กสงวนสิทธ๋ึท่ีจะแก่ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา

หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกับ

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ.................. ๑'1 คำวินิจฉัยดังกล่าว'ให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืน'ข้อเสนอ

ไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม
๑๒.๖ .................... ๑กอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ

จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก...................๑rใมใด้

(๑) ....................๑กไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร

แต่ไม่เพียงพอท่ีจะทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการดัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด 

ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก.่...................๑ก

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด



- ๑๐ -

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

.................... ๑กสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับ...................๑กไว้ช่ัวคราว

(ร )(ร )

.................... (วัน เดือน ปี)...............

หมายเหตุ ๑
๑ก 

๒

(ริ̂

๕

๖

๗

๘

๙

(ริ)(ริ)

ระบุซื่อหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดจ้าง

ให้ระบุซ่ือย่อของหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดจ้าง เซ่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 

เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น

ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการเสนอราคาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 

หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ 

ต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ขัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติ 

ทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราขการ 

หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงขัดเจนท่ีเซ่ือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม,สุจริต 

อัตราตามที่กำหนดไว่ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘

ความในวรรคนี๋ให้ใช้บังคับกับการประกวดราคาจ้างที่ไม่มีการประกันความชำรุดบกพร่อง 

อัตราค่าปรับกรณีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างซ่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับ 

อนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของ 

งานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา

อัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒

กำหนดเวลาที่ผ้รับจ้างจะรับผิดในความชำรุดบกพร่อง ให้อยฺใบดุลยพินิจของหน่วยงานของรัท้
'บ จ ' น จ ่

โดยคำนึงถึงความเหมาะสม

อัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๙

ให้ระบุซื่อ หน่วยงานของรัฐ ที่ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประทับตราซื่อ 

หน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ลงลายมือซ่ือย่อกำกับตรา



บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑

□  ๑. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

o  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล............................................. ขนาดไฟล์.,

- บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล............................................. ขนาดไฟล์...

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 

o  ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม 

o  มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมล....................................... ขนาดไฟล์..

o  (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ^ ' ' y

ไฟล์ข้อมูล............................................ ขนาดไฟล์,

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 

ไฟล์ข้อมล

«<y %
v*vw  
V ©

ขนาดไฟล์.

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 

o  ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม 

1 มีผู้มีอำนาจควบคุม

f \ h  1 ไฟล์ข้อมูล.........................................ขนาดไฟล์.,

m - ม ผี ูม้ อี ำ น า จ ค ว บ ค มุ  

ไฟล์ข้อมูล................

□  10. ในกรณีผ้ย่ืนข้อเสนอไม,เป็นนิติบุคคล

' ' ๐  (ท) บุคคลธรรมดา
_  ส ืา  ห  เ ท จ 5น ร ไ ะ โ s I s * - ' - ร า ''ไ (ส ั,ท ๆ  Iร โ  V G-  สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น

ไฟล์ข้อมูล............................................ ขนาดไฟล์.,

o  (ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมล............................................ ขนาดไฟล์..

- สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผ้เป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ซ้อมล. .ขนาดไฟล์.



-๒ -

.ขนาดไฟล์.

.ขนาดไฟล์.

.ขนาดไฟล์..

□  ๓. ใบกรณีผู้ยบข้อเสบอเป็นผู้ยนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

ไฟล์ข้อมูล...................................

o  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 

ไฟล์ข้อมูล........................................

- บุคคลท่ีมิใซ่สัญซาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง 

ไฟล์ข้อมูล.......................................

o  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล N

ไฟล์ข้อมูล.......................

- นัญซีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล.......................

- ผู้มอำนาจควบคุม (ถ้ามี) Q เ^  

o  ไม,มีผู้ควบคุม 

o  มีผู้ควบคุม

ไฟล์'ข้อมูลเ.....^::.:แ...............................ขนาดไฟล์

- บริษัทจำกัดหรือ,บริษัทมหาขนจำกัด

V

สำเนฐหนัง!คุรับุรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ษ ล ร อ ^ £ โ..........................

'สำนาหนงสอบริคณห์สนธิ

'เข้อมล.

ร

ขนาดไฟล์... 

ขนาดไฟล์.. 

ขนาดไฟล์..

V

(^^ทรัญซีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ

V v ไฟล์ข้อมูล.......................................

นัญขีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

o  ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

o  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไฟล์ข้อมูล...................................

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 

o  ไม,มีผู้มีอำนาจควบคุม 

Q  มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล............................................ ขนาดไฟล์..

.ขนาดไฟล์..



-๓-
□  ๔. อ ื่นๆ(ถ ้าม ี)

๐  ...............

ไฟล์ข้อมูล.

ไฟล์ข้อมูล.

ไฟล์ข้อมล.

.ขนาดไฟล์.. 

..ขนาดไฟล์.. 

..ขนาดไฟล์..

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการเสนอราคาทางระบบจัดนี้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง ทุกประการ

เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ไต้ทำความเข้าใจแลๆวามผูกพันแห่งคำเสนอนี้

ข้าพเจ้าขอมอบ................................ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงน่จานวน......................บาท

(........................ ....) มาพร้อมนี้ . ' ; '

ข้าพเจ้าไต้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีไต้ย่ืนตามรายละเอียดการย่ืน^อิกสารการเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแล้ว 

’ .(หน่วยงาน).......... ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

ผู้ยืนข้อเสนอ

และเข้าใจดีว่า.



บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

o  ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์ข้อมูล....................................ขนาดไฟล์...................

o  ๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตม,ป๋ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่น 

ลงนามในใบเสนอราคาแทน

๐

๐

๐

ไฟล์ข้อมูล...................................ขนาดไฟล์..

๓. หลักประกันการเสนอราคา 

ไฟล์ข้อมล.____ .̂.....................................ขนาดไฟล์...................  (ไ>

๔. สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

ไฟล์ข้อมูล....................................ขนาดไฟล์...................  "

๔. สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรูเมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

ไฟล์ข้อมูล....................................ขนาดไฟล์.............. -̂\

๐  ๖. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่'mบุ่ร'ยง^นของรัฐกำหนดให้จัดส่งภายหณั

วันเสนอราคา เพื่อใข้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)•ดุ้งน้ี ทํ

๖.๑

๖.๒
ไฟล์ข้อมล

Q  ๗. อื่นๆ (ถ้ามี)

น บ  J i n  I b M บ  b บ b พ  บ  d น ิ I I บ  บ  I I I d แ ไ เ  I d  bid I V b I l<kl/ V I

...... ..................... ^

ไฟล์ข้อมูล............................,,..1.,.. ฃน้ีาดไพ่ืล::ฐรฺ!:
๗.๑.

................ ขนาดไฟล์.

๗.๒
ไ ฟ ล ์' ข ้อ ฟ .้...............ขนาดไฟล์.

ไ ฟ m .ขนาดไฟล์.

ด้วยอิเ!

๗ . ๓ . . . ^ ..............................................................................................................................................
..ไพื่ล ์ข ้ร ํม ูล................................... ขนาดไฟล์....................

ข้าพเจ้า\อรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

รกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถกต้องและเป็นความจริง ทุกประการ

\^ทพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้

ข้าพเจ้าขอมอบ............................... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน...................... บาท

(........................... ) มาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ย่ืนตามรายละเอียดการย่ืนเอกสารการเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแล้ว 

และเข้าใจดีว่า....... (หน่วยงาน)...........ไม่ต้องรับผิดขอบใด  ๆในความผิดพลาดหรือตกหล่น

ลงซ่ือ........................................... ผู้ยืนข้อเสนอ



แบบ
ประกาศ........................................................

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง...............................
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

............................................................................๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
................................  .........  .........ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง

ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส้ิน........................บาท (................................... )

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ๒ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕ . ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว๓

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่................... ๑

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ิและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ข ึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....................ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 

กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาบที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน

ไม่น้อยกว่า............ บาท (..........................) และเป็นผลงาบที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานเอกซนท่ี................................. ๑เช่ือถือ๔

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบล้วนตามเงื่อนไขที่ 

กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน เว้นแตในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วม 

ค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 

เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตาม 
สัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขาที่ได้ 

ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง



-๒-
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๓....................... (คุณสมบัติอ่ืน)๔.........................

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันที.่.................... ระหว่างเวลา.............น. ถึง............น.๗

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึง 

วันเสนอราคา'1:

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์............ ๖ หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข.................. ในวันและเวลาราชการ

ผ ู้สนใจต ้องการทราบรายละเอ ียดเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยวก ับสถานท ี่หร ือแบบรูปรายการละเอ ียด

โปรดสอบถามมายัง......................๑ ผ่านทางอีเมล.์.............. ๖ หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด

ภายในวันที.่....................................๕ โดย................ ๑ จะซี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

...............................๖ และ www.gprocurement.go.th ในวันที.่...........................๕

ประกาศ ณ ว ันท ี่........................... พ.ศ.

(ลงซ่ือ) ................................

(.................................

ตำแหน่ง ................................

หมายเหตุ ๑ ระบุซื่อหน่วยงานของรัฐ ท่ีดำเนินการจัดจ้าง

๒ การกำหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๓ กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณต้ังแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้ึนไป ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
๔ เลือกใซตามความเหมาะสมหรือจาเป็น

๕  หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้กำหนด

๖ ระบุซ่ือเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดจ้าง
๗ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดเวลาในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ ๐๙.๐๐ บ. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
และ ๑๓.๐๐ น. ถง ๑๖.๐๐ น.

http://www.gprocurement.go.th
http://www.gprocurement.go.th


แบบ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เลขท่ี .................

การจ้างก่อสร้าง............... (ระบุข่ืองานท่ีจ้างก่อสร้าง)..............

ตามประกาศ ................................................................๑

ลงวันท่ี ......................................

................................๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า.......................๑ก มีความประสงค์จะประกวดราคา

จ้างก่อสร้าง .................................ณ ........................................ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 

๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 

(๒) หลักประกันสัญญา 

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า๒ 

(๔) หลักประกันผลงาน๒ 

๑.๕ สูตรการปรับราคา๒ 

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ
๑.๑๐ ............. ฯลฯ................

๒. คุณสม‘มติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ



๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 

ท ี่ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลาง

๒ . ๕  ไม1เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว๓ 

๒.๘ ไม ่เป ็นผ ู้ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ันก ับผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายอ ื่นท ี่เข ้าย ื่นข ้อเสนอให ้แก ่

................®ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา....................ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 

กรมบัญชีกลาง)

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน

วงเงินไม,น้อยกว่า............ บาท (............................... ) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน

ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนที่................๑ก เช่ือถือ๒

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ 

กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน เว้นแตในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วม 

ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 

เดียวเป็นผลงานก่อสร้างชองกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงชอง หรือมูลค่าตาม 

สัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขาที่ได้ขึ้น 

ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๓ ......................(คุณสมบัติอ่ืน)1°........ .................



-๓-
๓. หลักฐานการย่ืบฃ้อเสบอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องม เีอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา 

บัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประขาขนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือลัญซาติไทย พร้อมทั้งรับรอง 

สำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญา 

ซองการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ซองผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) .......... (ระบุเอกสารอื่นตามท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดจ้างเห็นสมควรกำหนด

เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณีขย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)............๒

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เม ื่อผู้ย ื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน 

ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม,ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีที่ผ ู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ 

มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใซ้ในกรณีท่ีมี 

การกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่าน้ัน)๒

(๔) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.................. ไว้กับกรมบัญชีกลาง

พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้น 

ทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกบการวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)



(๖) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

ให้โดยผู้ยื่บข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้อง 
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ย ื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 

พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังน้ี 

ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม,น้อยกว่า.........วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดยภายใน

กำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม,เกิน.........วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก..................... ๑ก ให้เร่ิมทำงาน๒

๔.๔ ผู้ยืนข้อเสนอต้องนำเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่มีปริมาณมากและเป็นอุปสรรค

ในการนำเข ้าระบบ ได้แก,................................. ๒ก พร้อมสรุปจำนวนเอกสารสารตังกล่าวมาส่ง ณ

.......................................ภ าย ใน .................ว ัน  น ับ ถ ัด จาก ว ัน เส น อ ราค า  โดยผ ู้ย ื่นฃ ิ'อ เสนอ

ต้องลงลายมือซ่ือ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารนั้นด้วย และ upload ไฟล์ 

แบบสรุปจำนวนเอกสารในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ๆลฯ 

ให ้ถ ี่ถ ้วนและเข ้าใจเอกสารประกวดราคาจ ้างอ ิเล ็กทรอนิกส ์ท ั้งหมดเส ียก ่อนท ี่จะตกลงยื่นข ้อเสนอ 

ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะต ้องย ื่นข ้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี............................ระหว่างเวลา............... น. ถึง................น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก ่อนท ี่จะย ืนย ันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่......................๑ก ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกส์



๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม 
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยซนร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น 
ข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 

^ท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม 

'ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่าม ีการกระทำอันเป ็นการซ ัดขวางการแข่งขันอย่างเป ็นธรรม

คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ....................... ๑"

จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่บข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท ิ้งงาน เว้นแต่....................... ๑ก จะพิจารณาเห็นว่า

ผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน มิใข่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและไดให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ของ......................๑ก

๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว่ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาท ี่เสนอจะต ้องเป ็นราคาท ี่รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  และภาษ ีอ ื่นๆ (ถ้ามี) 

รวมค่าใช้จ่ายท้ิงปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ท่ีกำหนด

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ 

และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔. หล ักประก ันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างเกินกว่า 

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน .................... บาท

(....โ.............. )๔
๔.๑ เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟฑ์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน 

ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม,เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ ห น ังส ือค าป ระก ันอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ข อ งธน าคารภาย ใน ป ระเท ศตามแบ บ ท ี่ 

คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 

ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

http://www.gprocurement.go.th


-๖-
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 

ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ

เอกสารดังกล่าวมาให้....................... ๑ก ตรวจสอบความถูกต้องในวันที.่.......................... ระหว่างเวลา

........................ น. ถึง......................น.

กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า'' ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุซื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า 

กำหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้....................๑ก จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้คํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่.......................๑ก ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวด

ราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีดัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม,เกิน ๓ ราย 

ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้........................๑ก

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์........... (หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น).......๒

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ........................๑ก

จะพิจารณาจาก...................(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)................. ๒

(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

...................... ๑ก จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามป้จจัยหลักและน้ําหนักที่กำหนด๒ ดังนี้

(๑) ราคาท่ีย่ืนข้อเสนอ (Price) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ.........................

(๒) .................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

(๓) .................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

(๔) .................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

(๔) .................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

โดยกำหนดให้นํ้าหนักรวมท้ังหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม,ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ไม่ถูกต้อง หรือไม,ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ป ระก วด ราค าอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์จ ะไม ่ร ับ พ ิจ า รณ าข ้อ เส น อ ข อ งผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ราย น ั้น  เว ้นแต ่ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน

หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที.่.....................๑ก กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 

ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน

๖ .๔ .......................๑กสงวนสิฑธ๋ึไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน

ในกรณีดังต่อไปน้ี

(๑) ไม,กรอกซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) เสนอรายละเอ ียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท ี่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลท่าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น



๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ...................... ๑ก มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้

...................... ๑ก มีสิทธิท่ีจะไม,รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม

หรือไม่ถูกต้อง

๖ .๖ .......................®ก ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาตาสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา

ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ........................๑ก เป็นเด็ดขาด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง.......................๑"จะพิจารณายกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ 

คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที,เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสาร 

อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น๕

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตาสุด เสนอราคาตั้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ห ร ือ ...........................๑ก จะให ้'ผ ู้ย ื่น ข ้อ เสนอน ั้นช ี้แ จงและแสดงห ล ักฐานท ี่ท 0'าให้เช ื่อได ้ว่า

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำช้ีแจงไม,เป็น

ท ี่ร ับพ ิงได.้...................... ๑ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น๕ ทั้งนี้

ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก...................... ๑ก

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา........................ ๑ก อาจประกาศยกเล ิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับ 

การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด 

ในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต้ัาสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

รายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม'เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมิใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือ 

นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตรสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือ 

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ๓ ให้จัดซ้ือจัดจ้างกับบุคคลธรรมดา 

ท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น 

บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย



๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ......................๑ก ภายใน....... วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้ง และจะต้องวาง

หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ..............๖ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ให้......................๑ก ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนี่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี

๗.๑ เงนสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟท์น้ัน 

ชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 

ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม,มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๘.๑ (สำหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)๒

.......................๑ก จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตาม

ราคาต่อหน่วยท่ีกำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากใบกรณีต่อไปนี้

(๑) เม่ือปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หน่ึงร้อยย่ีสิบห้า) แต่ไม่เกิน 

ร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ 

ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา๗

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) 

ของปริมาณงานท่ีกำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) 

ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา๗

(๓) เม่ือปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานท่ีกำหนด 

ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมซดเชยเป็นค่า 

overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง 

ปริมาณงานท้ังหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย 

ตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มซดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก, 

ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา๗

(๔) ....................... ®ก จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่.......................๑ก จะพิจารณาตามที่

เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที.่............... .......๑ก พิจารณาเห็นว่าปริมาณงาบที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วน
เก่ียวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวด

ดังกล่าว ทั้งนี.้..................... ๑ก อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ
และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม,เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ...................... ๑ก



...................... ๑ก จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองาบท่ีทำเสร็จจริง

เม ื่อ .......................... ๑ก หร ือ เจ ้าหน ้าท ี่ของ........................... ๑ก ได ้ท ำการต รวจสอบผลงาน

ที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ.......................๑ก

จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เม่ืองาบท้ังหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ

๘.๒ (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)๒

.......................๑ก จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ

และค ่าใช ้จ ่ายท ั้งปวงด ้วยแล ้ว โดยถ ือราคาเหมารวมเป ็น เกณ ฑ ์ และกำหนดการจ ่ายเง ิน เป ็น  

จำนวน.....................งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป ็นจำนวน เง ิน ในอ ัต ราร ้อยละ......... ของค ่าจ ้าง เม ื่อผ ู้ร ับจ ้างได ้

ปฏินัติงาน..............ให้แล้วเสร็จภายใน................ วัน

งวดที่ ๒ เป ็น จำน วน เง ิน ใน อ ัต ราร ้อ ยล ะ........ ของค ่าจ ้าง เม ื่อผ ู้ร ับจ ้างได ้

ปฏิบัติงาน............ให้แล้วเสร็จภายใน................ วัน

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

งวดสุดท้าย เป ็นจำนวนเงินในอ ัตราร้อยละ............ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้ 

สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

จาก....................... ๑ก จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าปีนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ.......................๘

ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็น 

รายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ............. ๙ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผ ู ้ ช น ะ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส ์ ซ ึ ่ ง ไ ด ้ ท ำ ส ั ญ ญ า จ ้ า ง ต า ม แ บ บ  

ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างท่ี

เกิดข้ึนภายในระยะเวลา,ไม่น้อยกว่า.............. .ปี............. เดือน๑๐ นับถัดจากวันที.่.................. ๑ก ได้รับมอบ

งาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก่ไขให้ใช้การได้ดีดังเติมภายใน........ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด

บกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า'0

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ.......๑๑ ของราคาค่าจ้าง

ท้ังหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือ

หนังสือคาประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใบประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก'................... ๑ก

ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น



- ๑๐ -

๑๒. การหักเงินประกันผลงาน๒

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด...................... ๑ก จะหักเงินจำนวนร้อยละ..........................๑๒
ของเง ินท ี่ต ้องจ ่ายในงวดน ั้นเพ ื่อเป ็นประ.ก ันผลงาน ในกรณ ีท ี่เง ินประก ันผลงานจะต ้องถ ูกห ักไว ้

ไม่ต่ําก'ว่าร้อยละ....................... ๑๒ ของค่าจ้างท้ังหมดผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้าง

จะต้องนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตาม

แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อ..................... ๑ก เพื่อเป็นหลักประกับแทน

.......................๑ก จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าว

ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๓. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ....................../เงินกู้จาก

............................/เงินช่วยเหลือจาก...........................๖

การลงนามในส ัญญาจะกระทำได ้ต ่อเม ื่อ........................ ๑ก ได้รับอนุม ัต ิเง ิน

ค่าก่อสร้างจากงบประมาณ........................ /เงินกู้จาก......................... /เงินช่วยเหลือจาก......................

แล้วเท่าน้ัน๒

๑๓.๒ เม่ือ......................®ก ได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา 

จากต่างประเทศ และของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื,นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิฃยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 

นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น 

ท่ีมิ'ใช่เรือ'ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง..................๑กได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนังสือภายในเวลาท่ีกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ .............. ๑ก จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง

จากผ้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 

รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓.๔...................... ๑ก สงวนสิทธ้ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓. ๕  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์'นี้ มีความขัดหรือแย้ง

กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ......................๑ก คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ

ผู้ย่ืนข้อเสนอไมมสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๓.๖ ......................๑ก อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก......................๑ไม่ได้



- (ริ)(9) -
(๑) ...................... ๑! มใด้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร

แต่ไม,เพียงพอท่ีจะทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป
(๒) ม ีการกระทาท ี่เข ้าล ักษณ ะผ ู้ย ื่นข ้อ เสนอท ี่ชนะการจ ัดจ ้างหร ือท ี่ได ้ร ับ  

การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม 

หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดใน 

การเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่...................... ๑ก

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง'°

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ 

ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไวในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไวิใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที.่..................... ®ก ได้ชยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน

ข้อ ๑.๔

๑๕. มาตรฐานผีเมือช่าง

เมื่อ.......................๑ก ได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ

ใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมือช่างจาก.......................... ๒ หรือ

ผู้มี,วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้๒

ในอ ัตราไม ่ตากว ่าร ้อยละ............. ๑๓ ของแต ่ละสาขาช ่างแต ่จะต ้องม ีจำนวนช ่างอย่างน ้อย ๑ คน

ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี

๑๕.๑ ................................................................................

๑๕.๒ ................................................ ..................................

................ ฯลๆ...................

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวิโดยเคร่งครัด



- ๑๒ -

๑ ๗ . ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ข อ ง ผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก า ร

.......................๑ก สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม,ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับ......................๑ก ไว้ชั่วคราว
๑๔

...............(วัน เดือน ปี)...............

หมายเหตุ ๑
๑ก

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑!©

๑๓

ให้ระบุซื่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง

ให้ระบุซื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง เซ่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็น 

ต้น

เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น

กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป 

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการเสนอราคาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘

หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยขอบด้วยกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกับต้องมี

หลักฐานและข้อเท็จจริงท่ีชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค

หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือมีหลักฐาน

และข้อเท็จจริงชัดเจนท่ีเช่ือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต

อัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘

อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก่ไขได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าปรับกรณีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากผู้ว่าจ้างต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินที่จ้างช่วงตาม

สัญญา

อัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒

กำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความชำรุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องกำหนดไม่น้อยกว่า ๒ 

บ นํบกัดจากวันทผู่รับจางเดรับมอบงานจาง

อัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๙

ให้หน่วยงาบชองรัฐใช้ดุลพินิจกำหนดตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๓ 

หน่วยงานชองรัฐใช้ดุลพินิจกำหนดได้ตามความเหมาะสม



- ๑๓ -

๑๔ ให้ระบุซื่อ หน่วยงานของรัฐ ที่ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประทับตรา 

ซ่ือหน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ลงซ่ือย่อกำกับตรา



บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑

□  ๑. ในกรณีผู้ยนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

Q  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล..............................................ขนาดไฟล์...........

- บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล..............................................ขนาดไฟล์............

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 

o  ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม 

o  มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล..............................................ขนาดไฟล์.*0,
~ "V \

X  i

o  (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล........................................... •„.ไช่บุ)เดไฟล์

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ^  \

ไฟล์ข้อมูล................................ ..̂ ไบี;?!.!ขนาดไฟล์..

- บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล............ ภู^..^. ................... ขนาดไฟล์

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
O u I d  1/๘4 1/ % a . IX

ไม่มีผถือห้นรายใหญ่''’''บ iw % Cj y
๐  มฺผู้ถือหุ้นิรายใหญ่

^  ̂ ^  เทไ^ล์'ข้อมูล!11...........

ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

..ขนาดไฟล์

รผมอานาจควบคม

IqO  มีผู้มีอำนาจควบคุม

ขนาดไฟล์

N2

C ^ 6  ไฟล์ข้อมูล.....................................

□  le. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 

(ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้,น้ัน

ไฟล์ข้อมูล........................................

o  (ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมูล............................................. ขนาดไฟล์

- สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของผู้เป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมล.............................................. ขนาดไฟล์..

.ขนาดไฟล์..



-๒-

□  ๓. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

ไฟล์ข้อมูล............................................ ขนาดไฟล์ 

o  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญขาตีไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 

ไฟล์ข้อมูล............................................ ขนาดไฟล์..

- บุคคลท่ีมิใซ่สัญขาติไทย 

สำเนาหนังสือเดินทาง

ไฟล์ข้อมูล..........;..................................ขนาดไฟล์.

Q  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล..........................................*ร(ใ!'I

- บัญขีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ,, ไ 4

ไฟล์ข้อมล...........................  *

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) o  

o  ไม่มีผู้ควบคุม

o  มีผู้ควบคุม

ไฟล์'ข ้อม ูล.....^ บัf............................ขนาดไฟล์.

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด

ส0'ftนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล^^^?........................................ ขนาดไฟล์.......

- สำนาหนังสือบริฅเนห์สนธิ
Ok- ,|V_V r -!J อมล.

บัญขีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ

ขนาดไฟล์... 

ขนาดไฟล์..

o  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไฟล์ข้อมูล........................................... ขนาดไฟล์..

ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 

o  ไม,มีผู้มีอำนาจควบคุม 

o  มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมล............................................ ขนาดไฟล์...



-๓-
□  ๔. อ ื่นๆ(ถ ้าม ี)

o ....................................

ไฟล์ข้อมล..................... ..................... ขนาดไฟล์..................

๐  1 . 1 : .......................

ไฟล์ข้อมล..................... ......................ขนาดไฟล์..................

๐  ..................................

ไฟล์ข้อมล. .ขนาดไฟล์.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการเสนอราคาทางระบบจัด'ส์พัจดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตรม?วามผูกพันแห่งคำเสนอนี้

ข้าพเจ้าขอมอบ................................. เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอเ ว ค 7เป ็^ง ั๊พ เนวน.....................บาท

(........................... ) มาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ย่ืนตามรายละเอียดการย่ืม^กสารการเสนอราคาน๋ึโดยละเอียดแล้ว 

และเข้าใจดีว่า........(หน่วยงาน)........... ไม,ต้องรับผิดขอุทุใดทุ ในดุ่ว่ามผิดพลาดหรือตกหล่น

. ผ ู้ย่ืนข้อเสนอลงซ่ือ...................



บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

๐

๐

'Z

o  ๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมบีตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่น 

ลงนามในใบเสนอราคาแทน

ไฟล์ข้อมูล................................... ขนาด'ไฟล์...................

o  ๒. หลักประกันการเสนอราคา

ไฟล์ข้อมูล................................... ขนาดไฟล์...................

๓. สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงาบของรัฐกำหนดไห้ก ัดสว่เยหลัง 

วันเสนอราคา เพื่อใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ y z y

(ริ .̂( 9 ) ..................................................................................................................................

ไฟล์ข้อมูล................................... ขนาดไฟล์ 

๔.๒....................................................................

ไฟล์ข้อมูล................................... ขนาดไฟล์ 

o  ๔. อื่นๆ (ถ้ามี)

(เ̂ .(ร)..................................................................................................... 45

ไฟล์ข้อมูล....................................ขนาดไฟล์^^^.!.......

๕ •๒ "---'.......................■ ■ ^ ^ " ' " ........................

ไฟล์ข้อมูล............................. . jm nwฟล์........................
V 0

£■ ๓.................................... .................. ...............................................................
ไฟล์ข้อมูล...................ระบุ,.(£ '̂นี้ขนาด'ไฟล์....................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารห^กํฐาบุที่ข้าพเจ้าได้ยื่นในการเสนอราคาทางระบบกัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอื่.เล็กทํรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

เพื่อเป็นหลักประกนไนํถารัปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้

o

ข้าพเจ้าขอมอบ
¥ \ นิ,X# 0ฝ ป 'บ่

...V ...... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน.................... บาท

(............................) มาพร้อมนิ

จสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ย่ืนตามรายละเอียดการย่ืนเอกสารการเสนอราคาน๋ีโดยละเอียดแล้ว

(...........................นัไบุพร้อมนี้

ข้าพเจ้าไเต^จสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ย่ืนตามรายละเอียดการย่ืนเอกสารการเสนอราคา 

และเข้า'ไจพ่ืบุ่^ป:.......(หน่วยงาน)..........ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

ลงซ่ือ................................................ ผ้ย่ืนข้อเสนอ

.)



แบบ
ประกาศ........................................................
เร่ือง ประกวดราคาเช่า....................................

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.............................................. ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า..................................

ด ้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งน ี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

....................... บาท (....................................................) ตามรายการ ดังนี้

๑........................................................................จำนวน............................................

๒........................................................................จำนวน............................................

๓........................................................................จำนวน............................................

๔........................................................................จำนวน............................................

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ๒ ดังต่อไปน้ี

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม,เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕ . ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ท ิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผูจัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม,ม ีล ักษณะต ้องห ้ามตามท ี่คณะกรรมการนโยบายการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม,เป ็นผ ู้ม ีผ ลป ระโยชน ์ร ่วมก ันก ับผ ู้ย ื่น ข ้อ เสนอรายอ ื่นท ี่เข ้าย ื่น ข ้อ เสนอให ้แก ่

............................๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวาง

การแข่งชันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกลิทธ้ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบชอง "กิจการร่วมค้า,' ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ย ื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข 

ท่ีกำหนดไวิในเอกสารเชิญซวน เว้นแตในกรณีกิจการร่วมค้าท่ีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า 

รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานชองผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว 

เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตาม

สัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย



-๒-
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒................................. (คุณสมบัติอ่ืน) ๓ ............................

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันที่............................ ระหว่างเวลา............................. น. ถึง............................. น.๖

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึง 

วันเสนอราคา๔

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์.............................๕ หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข............................ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม

มายัง......................... ๑ ผ่านทางอีเมล์..........................๕ หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ภายในวันที่..........................๔ โดย............................ ๑ จะขี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

......................... ๕  และ www.gprocurement.go.th ในวันที่.................................. ๔

ประกาศ ณ ว ันท ี่.......................พ.ศ.................

(ลงซื่อ)............................................

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

ตำแหน่ง.................................

หมายเหตุ ๑ ระบุซื่อหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือ

๒ การกำหนดเง่ือนไฃคุณสมบัติ'ของผู้ย่ืนข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๓ เลือกใข้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น

๔ หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้กำหนด 

๕ ระบุซ่ือเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือ 

๖ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดเวลาในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ ๐๙.๐๐ น. ถึง 

๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. ถง ๑๖.๐๐ น.

http://www.gprocurement.go.th
http://www.gprocurement.go.th


แบบ
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท่ี .................

การ'ซ้ือ................(ระบุประ๓ ท / ชนิดของพัสดุท่ีเช่า)...............

ตามประกาศ ...........................๑

ลงวับท่ี ......................................

................................................ ๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ........................ ๑ก ม ีความประสงค ์

จะประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.......................................................................... จำนวน

๒..........................   จำนวน

๓.......................................................................... จำนวน

๔.......................................................................... จำนวน

พัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ไม,เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ 

ตรงตามที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีฃ้อแนะนำและ 

ข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาเช่า

๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 

(๒) หลักประกันสัญญา 

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า๒ 

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้โนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

๑.๗ ...................................ฯลฯ...........................................

๒. คุณสม,บติของผู้ย่ืน'ข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
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๒.๔ ไม,เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ท ี่ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง

๒ . ๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เข่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว

๒.๘ ไม ่เป ็นผ ู้ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ันก ับผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายอ ื่นท ี่เข ้าย ื่นข ้อเสนอให ้แก,

........................๑ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม,เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม,เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข 

ท่ีกำหนด'ไว้ในเอกสารเชิญ'ซวน เว้นแตในกรณีกิจการร่วมค้าท่ีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า 

รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว 

เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า 

หลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดขอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่า 

ตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๒ .............................(คุณสมบัติอ่ืน) ๒ .............................

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห ้างห ุ้นส ่วนสามัญหรือห ้างห ุ้นส ่วนจำกัด ให ้ย ื่นสำเนาหนังส ือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 

พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง
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(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา 

บัตรประจำตัวประซาซนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน 

ซองผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางซองผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญซาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ซองผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔)  ......... (ระบุเอกสารอื่นตามที่หน่วยงานซองรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อเห็นสมควร

กำหนด เซ่น สำเนาใบทะเบียนพาณิซย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)...................๒

(๔) บัญชีเอกสารส่วน'ท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ 

ในข้อ ๑.๖(๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)
๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ 
มุอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 

(๖) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม,ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ 

ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเง่ือนไซใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนซองผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ 

ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 

ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม,ตรงกัน 

ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส ิ้นซ ึ่งรวมค่าภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าซนส่ง 

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ ........................................



ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า..................................... วัน

ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน 

การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม,เก ิน .................................... วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก....................๑ก ให้ส่งมอบพัสดุ๒

๔.๔ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะต ้องส ่งแคตตาล ็อก๒ และหร ือรายละเอ ียดค ุณ ล ักษณ ะเฉพาะ

ของ..................................... ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี................. ๑ก จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 

โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

มีความประสงค์จะฃอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน...................................วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่มีปริมาณมากและเป็นอุปสรรค

ในการนำเข ้าระบบ ได้แก,.................................๒ก พร้อมสรุปจำนวนเอกสารสารดังกล่าวมาส่ง ณ

.......................................ภ าย ใน .................ว ัน น ับ ถ ัด จาก ว ัน เส น อ ราค า  โดยผ ู้ย ื่น ข ้อ เสนอ

ต้องลงลายมือซ่ือ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารนั้นด้วย และ upload ไฟล์ 

แบบสรุปจำนวนเอกสารในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ๒ จำนวน..............................(หน่วย)

และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที.่....................๑ก กำหนด โดยลงลายมือผู้ย่ืนข้อเสนอ

พร้อมประท ับตรา (ถ้ามี) กำก ับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารท ี่จ ัดส ่งหร ือนำมาแสดง 

ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา

ในวันที่...................................ระหว่างเวลา................................... น. ถ ึง ................................... น.

ณ....................................

ท ั้งน ี.้.................... ๑กจะ'ไม่รับผิดขอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก,ตัวอย่างดังกล่าว

ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว....................๑กจะคืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ

๔๗ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข 

ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................................ ระหว่างเวลา ........................................ น.

ถึง.................................... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถ ือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 

และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด



๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับไขในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก ่อนท ี่จะย ืนย ันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)

เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก.่............... ๑ก ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ตามข้อ ๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผ้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอ 
รายอ่ืน คณะกรรมการๆ จะตัดรายชื่อผู้ยนข้อเสนอท่ีมืผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ย่ืนขอเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 

ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการๆ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ.......................๑ก

จะพิจารณาลงโทษผ้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต.่....................... ๑ก จะพิจารณาเห็นว่า

ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายน ั้นม ิใช ่เป ็นผ ู้ร ิเร ิ่มให ้ม ีการกระทำด ังกล ่าวและได ้ให ้ความร่วมม ือเป ็นประโยชน ์

ต่อการพิจารณาของ.................... ๑ก

๔.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิยัต ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ราคาท ี่เสนอจะต ้องเป ็นราคาท ี่รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม และภาษ ีอ ื่นๆ (ถ้ามี) 

รวมค่าใช้จ่ายท้ิงปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ย ื่นข ้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธ ีการเสนอราคา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชองกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gproajrement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีท่ีมืวงเงินงบประมาณการจัดซ้ือ เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อใปนี้ จำนวน ........................บาท

(......โ........................) ๓

๕.๑ เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน 

ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ําประกับอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง 

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

http://www.gproajrement.go.th


กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 

ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ

เอกสารดังกล่าวมาให.้.................... ๑กตรวจสอบความถูกต้องในวันที.่.................................... ระหว่าง

เวลา...................................น. ถึง...................................น.

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุซื่อผู้เช้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า 

กำหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หลักประก ันการเสนอราคาตามช้อน ี้............................. ๑ก จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ

ผู้คํ้าประกันภายใน๑๕ ว ันน ับก ัดจากวันท ี.่.................... ๑ก ได้พิจารณาเห็นขอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ

การประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาตาสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด 

ไม'เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม'ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้...................๑ก
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์........................... (หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน)

๒

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ก) กรณ ี ใช ้ หล ั ก เ กณฑ ์ ร าคาในการพ ิ จา รณาผ ู ้ ชนะการย ื ่ นข ้ อ เ สนอ

..............................๑กจะพิจารณาจาก...................................(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)
๒

(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

.................... ๑ก จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปิจจัยหลักและนํ้าหนักที่กำหนด๒ ดังนี้

(๑) ราคาท่ียื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ.................

(๒).................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

(๓).................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

(๔).................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

(๕).................................. กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

โดยกำหนดให้นํ้าหนักรวมท้ังหมดเท่ากับร้อยละ ๑0 ๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม'ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น 

ข้อเสนอไม'ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม'ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม'รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุท ี่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ

รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่..................... ๑กกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม'มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 

ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น



๖.๔ ................... ๑กสงวนสิทธฺไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน

ในกรณีดังต่อไปน้ี

(๑) ไม่กรอกซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเปีนสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก,ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน

๖.๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ....................๑กมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจริง

เพ่ิมเติมได้....................๑ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว

ไม,เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖ .๖ ..................... ๑ก ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตาสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด

หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้

- ๗ -

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ.......................๑ก เป็นเด็ดขาด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง.....................๑ก จะพิจารณายกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ 

การดัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร 

อันเป็นเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น๔

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม,อาจ 

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือ....................๑ก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นขี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถ

ดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ให ้เสร็จสมบ ูรณ ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นท ี่ร ับพิงได้

....................๑ก มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม,รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น๔ ทั้งนี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าว

ไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก...................๑ก

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา......................๑ก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ 

ดัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ 

สมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตาสุดของ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว 

โดยจัดเรียงลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืบข้อเสนอรายอ่ืน 

ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงิน 

สัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดท่ีขึ้น 

ทะเบียนไว้กับ สสว.



๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายการค้าที่ผลิต 

ภายในประเทศไทย (Made เก Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของ 

ผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๕ให้จัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้า 

ท่ีผลิตภายในประเทศ (Made เท Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อน่ึง หากในการเสนอราคาคร้ังน้ัน ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติท้ังข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ 

ให้ผู้เสนอราคารายน้ันได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใซ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 

หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตาสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 

ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับ 

บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาเช่า

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนภายใน

๕ วันทำการ น ับแต ่ว ันท ี่ทำข ้อตกลงเช ่า...................... ๑ก จะพ ิจารณาจัดทำข ้อตกลงเป ็นหน ังส ือ

แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ ว ันท ำการ ห ร ือ .......................... ๑ก เห็ นว ่ าไม ่ สมควรจ ั ดทำข้ อตกลงเป็ นหนั งส ื อ
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ.....................๑ก ภายใน......................วัน นับถัดจากวันที่ได้รบแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ................๕ชองราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้.................. ๑ก ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์น้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายซื่อบริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง 
หนังสือค้ําประกันชองธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัเบาลไทย
หล ักประก ันน ีจะค ืนให ้ โดยไม'มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน น ับถ ัดจากวันท ี่ผ ู้ซนะ 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ชาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว
หลักประกันนจะคืนให้ โดยไม่มดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนชองพัสดุท่ีซ้ือซ่ึง..................๑ก

ได้รับมอบไว้แล้ว๖

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

..................... ®ก จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก,ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการดัดเสือกให้เป็นผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ส่งมอบสิ่งของ 

ได้ครบล้วนตามสัญญาเช่าหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ.................. ๑ก ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว๒



๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงเช่า 

เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ........................ ๗ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง'0
ผ ู้ชนะการประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ซึ่งได้ทำสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑ ๓ 

หรือทำข้อตกลงซอเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของส่ิงของที่ให้เช่าที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า............ ป ี.............. เดือน๘ นับถัดจากวนที.่.................. ๑กใด้รับมอบส่ิงของ
โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน................ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า ๒
ผู้ย่ืนข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ....................... ๙ของราคา

พัสดุที่เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประถันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ 
หนังสือค้ําประกัน หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใบประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) 
ให้แก'...................... ๑ก ก่อนการรันเงินล่วงหน้าน้ัน

๑๒. ข้อสงวนสิทธ๋ึใบการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ
๑๒.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการเช่าคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณ..........................................

/เงินคู้จาก.......................................... /เงิน'ช่วยเหลือ'จาก.................................................๒
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต ่อเม ื่อ .......................๑กได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ

จากงบประมาณ.......................... /เงินคู้จาก............................. /เงินช่วยเหลือจาก................................
แล้วเท่าน้ัน๒

๑๒.๒ เม่ือ................... ๑กได้ดัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่าส่ิงของ

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ 

ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า 

ด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ให้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วับ นับต้ังแต่วันท่ีผู้ให้เช่าส่ัง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของที่ให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรือ 

อ่ืนท่ีมิ'ใช่เรือ'โทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที,รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

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

การส่งเสริมการพาณิขยนาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง.....................๑กได้คัดเลือกแล้ว ไม,ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเช่า

เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ....................๑ก จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ

เรียกร้องจากผ้ออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใช้ความเสียหายอื่น 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท ิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ



๑๐ -
๑๒.๔...................๑ก สงวนสิทธ้ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ

ข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ................ ๑กคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอ

ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๒ .๖ ......................๑กอาจประกาศยกเลิกการเช่าในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก................... ๑กไม่ได้

(๑) ................... ๑ก ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการเช่าหรือที่ได้รับจัดสรรแต่
ไม่เพียงพอท่ีจะทำการเช่าคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ซนะการเช่าหรือที่ได้รับการคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 

กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การท ้าการเช ่าครั้งน ี้ต ่อไปอาจก่อให้เก ิดความเสียหายแก่.................... ๑ก

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณ ีอ ื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปฏินัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวิโดยเคร่งครัด 

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

.................๑"สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาชองผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับ...............®ภไว้ช่ัวคราว

.(วัน เดือน ปี),

หมายเหตุ ๑ ระบุซ่ือหน่วยงานชองรัฐท่ีดำเนินการจัดซื้อ

๑ก ให้ระบุซื่อย่อหน่วยงานชองรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 

๒ เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น

๓ ให ้ กำหนดจำนวนเง ิ นหล ั กประก ั นการเสนอราคาตามท ี ่ กำหนดไว ้ ในระ เบ ี ยบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ 

๑๖๘

๔ หน่วยงานชองรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ 

ต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ซัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติ



(ร)(ร )  -

ทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานซ้ือดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต

๕ อัตราตามที่กำหนดไว้ไนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘

๖ ความในวรรคนี๋ให้ใช้บังคับกับการประกวดราคาซื้อท่ีไม,มีการประกันความชำรุดบกพร่อง

๗ อัตราตามที่กำหนดไว้ไนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒

๘ กำหนดเวลาที่ผู้ชายจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่อง ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน 

ชองรัฐ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม

๙ อัตราตามที่กำหนดไว้ไนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๙

๑° ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ ที่ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทนอนิกส์ พร้อมประทับตราชื่อ 

หน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตรา



บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑

□  ๑. ใบกรณีผู้ย่ืบข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

o  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล...........................................ขนาดไฟล์..

- บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล............................................ขนาดไฟล์...

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 

o  ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม 

o  มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมล......................................ขนาดไฟล์..........4.:;
&

o  (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทบหาขนจำกัด ร ิ' ^

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล.............................. .......... .. .̂ข้นาดไฟล์............

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

ไฟล์ข้อมูล...............................^ . . .ขนาดไฟล์...................

- บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ^5*^°

ไฟล์ข้อมูล............ ^ ร . . .  r 'โ ^ , . - , ............... ขนาดไฟล์.............

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้พ)^

o  ไม,มีผู้ถือหุ้นรา!]พณ 

o  ^ผู้ถือหุ้นิ^ยใหญ่*

ไเล ์ข ้อม ู^^ไ................................... ขนาดไฟล์...........

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 

o  ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

( r  o  มีผู้มีอำนาจควบคุม

f \ T  บ ่* ไฟล์ข้อมล....... ..................................ขนาดไฟล์..

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น

ไฟล์ข้อมูล.............................................ขนาดไฟล์.,

o  (ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมูล............................................. ขนาดไฟล์..

- สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมล..............................................ขนาดไฟล์...



-๒-

□  ๓. ใบกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

ไฟล์ข้อมูล............................................ ขนาดไฟล์......

o  (ก) ใบกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญฃาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 

ไฟล์ข้อมูล................................ ............ขนาดไฟล์.

- บุคคลท่ีมิใซ่สัญขาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง 

ไฟล์ข้อมูล.............................................ขนาดไฟล์....... 0 ^ . .

o  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล J o) \

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล \ \ >

ไฟล์ข้อมูล........................................... <ฐท3จด

บัญชีรายขื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ V

ไฟล์ข้อมูล............................... น..ขนาดไฟล์

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) o  f\^ร0

o  ไม,มีผู้ควบคม o $ \๐ชุ™̂ 'น^
ไฟทฑ้ถ■น?1

- บรืษัทจำกัดหรือบรืษัทมหาขนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล%£^$..*........................................ขนาดไฟล์..

^ล์านาฟ^สอบ'ริคณห์สนธิ

เล์ข้อมูล............................................. ขนาดไฟล์,

ไญชีรายขื่อกรรมการผู้จัดการ

..ขนาดไฟล์.

..ขนาดไฟล์..

ไฟล์ข้อมล............................................ ขนาดไฟล์..

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 

o  ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม 

o  มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล............................................ขนาดไฟล์,



-๓-
□  ๔. อ ื่นๆ(ถ ้าม ี)

๐

๐

๐

ไฟล์ข้อมล................. ..................ขนาดไฟล์..................

ไฟล์ข้อมล................. ..................ขนาดไฟล์..................

ไฟล์ข้อมล....................................ขนาดไฟล์...................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหสักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ออัดจางภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง ทุกประการ

เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามคจๆมผูกพันแห่งคำเสนอนี้

ข้าพเจ้าขอมอบ.................................เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงิไเแานี้วน...................... บาท

(........................... ) มาพร้อมนี้ \  บ
" " ' 1 . . ^ พ  „
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ยนตามรายละเอียดการยณอน้ีสาร'ก่ารเสนอราคาน โดยละเอียดแล้ว 

และเข้าใจดีว่า........(หน่วยงาน)........... ไม่ต้องรับผิดขอบใด  ๆในความผิดพลาดหริอตกหล่น

พ 0

ลงซ่ือ ....................... ผู้ย่ืนข้อเสนอ

(• •\ /.ไร...............................)
g J (a\%

C s

\

\2



บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

o  ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาร

๐

๐

ไฟล์ข้อมล. .ขนาดไฟล์.,

๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตม,ป็ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่น 

ลงนามในใบเสนอราคาแทน

ไฟล์ข้อมล............................................ขนาดไฟล์.........................................

๓. หลักประกันการเสนอราคา 

ไฟล์ข้อมล. .ขนาดไฟล์.,
'ง v  "i

o ๔. สำเนาใบขึ้นทะเบียนผ ู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)(ถ้ามี)

ไฟล์ข้อมูล........................................... ขนาดไฟล์..................... ^ .. .ไ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
๔. สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรtM .หง่ประเทศไทย (ถ้ามี) 

ไฟล์ข้อมูล.............................................ขนาดไฟล์ ป...,ป;;....... ...........................

๖. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยง"' ■ ' “

วันเสนอราคา เพื่อใช้!นประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้

.......................... ^ < ^ ? . .  

ไฟล์ข้อมูล............................ 1 . , , . . รร,ข้นาดไฟล์

’ดส่งภายหลัง

๖.๑

๖.๒
ไฟล์ข้อมูล 

๗. อื่นๆ (ถ้ามี)

.ขนาดไฟล์.

๗.๑
4 c^p

ไฟล์,ข้อฟ้ส์ฟ้K . .  ร .............................ขนาดไฟล์.,

๗.๒.

๗.๓.
.ขนาดไฟล์.,

......................................................
ไพัล็ข้อมูล..............................................ขนาดไฟล.์..................................................

ข้าพเข้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล์i ท^อนักสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ีถูกต้องและเป็นความจริง ทุกประการ

\ 0 "  เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้

ข้าพเจ้าขอมอบ................................เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน.......................บาท

(........................... ) มาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ย่ืนตามรายละเอียดการย่ืนเอกสารการเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแล้ว 

และเข้าใจดีว่า........(หน่วยงาน)...........ไม่ต้องรับผิดชอบใด  ๆในความผิดพลาดหรือตกหล่น

ลงซ่ือ...............................................ผู้ย่ืนข้อเสนอ


