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l"Iru~m-'nJf1111l~1 tJf111'V1G'f~,
Ilca,ClI .d: oQ~

m m li f111'V1l.:1€lL~n'VI1€l'Un G'f
.•.. ""

m-1J'U'Y"lln~l.:1

f1'U'U'VI1~111J b n'VI1J. (9)OOCOO

'" Q m- n {] ll"11J 1!J<t<t<t

f111nl'VI'U~'Vl~mnru';f111bG'f'U€l~~1ll"1l-U'U(;\'1 (Minimum Bid)LLlJl~~l"I~.:I1'U15f111'\.h~m~11l"1l
1.1 ca,oIIClII _ ~ Q, If I ClI<l:lII IICl1_ _ ClI.diI

~1~.n li f111'V1l~€l L~ n'VI1e:J'UnG'f Lb~~ nl11'l €l1e:J.:I1ll"1l m-ru1J ~ 1JG'f'VIlibG'f'Ue:J1ll"1l1l m~ tJ1'Vl1€l
'II, ,

4 II'Q-Q _ c:I.c:lI odI 4 _

1J~1JG'f'VIliLG'f'Ue:J1lfllb'VItJ.:I1lm~ tJdL1Je:JfI.:Ib1m mJf111bG'f'Ue:J1lli11
'II

tJ~~m~'VI11.:1 €l5'U~ erll1l"llf111~.:I'Vl1~ e:J5f111'U~b~"1J15f111ereJl'U1tJf111 erun 1"ll1f111(;\'111"ilbbvi.:l"ll1~
'U 'U \J g~

CV,Q, Q, If I dI QJ

1'i1G'fl'Vln"il e:J.:Il"If1111J'Vll"ll'ULb~~'Vl'U1tJ.:Il'U€l'U"1Je:J.:I1'i~ ~
, , ,

(9). 'Vl,r.:l~e:Jm-1Ju'Y~nm.:l ~1'UVi'1~ Vi nl"l ooco~.m/1 mo1!J ~.:I1'UVi 1!J(9)m-n{]ll"11J 1!J<tocci
cv4 cvc:l I d .d u.J

1!J. 'Vl'U.:IG'fe:Jm1J'U'Y"llnm.:l~1'U'VI'1~ 'VI nl"l o~(9).m/1 1!Joccrl~.:I1'U'VI (9)OCm-n{]ll"11J 1!J<t<tm

m. 'Vl,r.:l~e:Jl"Iru~m-111f1111l~"Wf111~G'f~~1tJ15f111'V1l~~b~n'VI1e:J'Un~ ~1'U~G'f~ ~ nl"l (m'VIe:J). , ,
••.•d

o~(9).m/1 (9)OC(9)~~1'U'VI 1!J(9)b1J'\1ltJ'U1!J<t<toc

oc. 'Vl,r.:l~e:Jflru~m-111f1111l~1tJf111~G'f~~1tJ15f111'V1l.:1~b~n'VI1e:J'Un~ ~1'U~G'f~ ~ nl"l (m'VIe:J), ,
o~(9).m/1 1!J1!Jm~.:I1'UVi mo ijfl'UltJ'U 1!J<t<toc,

cv4 0 Q.I CIt. CLI q I .J c.l Q,I d
<t. 'Vl'U.:IG'fe:JG'fl'Um~"1Jllif111l"1ru~1'i1J'U1'l1~1'U'VIG'f~'VI 'U1 o<tob/1 (9)~1!J~.:I1'U'VI (9)1!Jl'l~ll"11J 1!J<t<t:l!J~, ,, , ,

bb~~'Vl,r.:l~e:Jm~'VI11~m1l"1~.:I~1'UViG'f~ Vi nl"l o~(9).m/(9)crloccrlcrl ~.:I1'UVi b l'l~ll"11J 1!J<t<t:l!J, ,
,

CilOQJ _ 1LI.q cuoClll III' cv

1'l11J'VIG'f1'Un b~"1Jllif111l"1ru~1'i1J'U1'l1 m1J'Uru"lln~l~ bL~~l"Iru~ n111Jf1111l~1 tJf111'V1G'f~~ '" ,
~1 tJ15f111'V1l.:1~ L~ n'VI1e:J'Un~ (m'VI. e:J.)1~ bb..ij'~L1 tJ'U~e:J1Jl"I1l1Jb"ihh LL'U1'V1l.:1f111tJijU~1'l11J1~ bU tJ'U

04.1 V' qlll QJ II Cl<Q _d: _ If u3
G'fl'Un'UltJm-.ii1J'U1'l11lmtJf111'V1G'f~mtJ1lif111'V1l.:1m~n'VI1e:J'UnG'f 'VI.Pl. 1!J<ta:ci ~.:I'U.

(9). 1'l11J'Vl,r.:l~e:J~ill.:1(i.:l (9) m1Ju'Y~n~l.:11~ Lb..ij'.:Ib1tJ'Uf111L ~1Jl"I1l1Jl"I~e:J.:I~1 bb~~Lb'U1'V1l.:1

1'Uf111tJf)U~ 1'l11J1~bUtJ'UG1l,r n'UltJ n~'i1J'UI'l~ll~1 tJf111~G'f~~1tJ15f111'V1l.:1~ b~n'VI1e:J'Un~ 'VI.Pl. 1!J<tocci~ ~ ,
mru f111 ~ ~'Vl~ n tJ1 ~ n'U'Ile:J.:I"1Je:J.:Itrn ~'VIB bG'f'Ue:J1ll"1l 1~ tJ'Vl'l.11tJ.:Il'Utr ~ ~'Vll'WG'f ~~e:J.:Inl'Vl'U~ b~e:J'U1"1J

'11'11'

f111~~'Vl~ ntJ1~n'U'Ile:J~ ~.:In~111 11'Ube:JnG'fl1tJ1~ m~1lm~e:J~1 tJ15f111'V1l.:1~L~ n'VI1e:J'Un~ be:JnG'fl1

tJ1~ m ~1ll"1l..ij' l.:1~1 tJ15f111'V1l.:1~ L~n'VI1€l'U n~ bb~~'Vl,r.:l~e:JbbG'f~.:IL~e:J'U1"1Jf111~e:Jbb~~ f111..ij'l.:1~1 tJ15 f111

'VIl.:1~b~ n'VI1e:J'Un~1 ~-U~b"il'U~1 tJ bb~~l'll1J'Vl,r.:l~e:J~ill.:1(i.:l 1!J mllu qj~n~l.:11~ Lb..ij'.:IL1 tJ'U'Vl~mnru,;

1 'Uf111l'l"ill1rultJ1~ b.fl'VI~'Ufl1bb~~'U~nl'~'Vl~e:J~l'U 1l"11.:1f111~11J~e:J.:I~1b'U'Uf111~~~e:J~ ~..ij'l.:1~1 tJ15f111

1'l11J1~butJ'UG1l,rn'Ul tJn~'i1J'UI'l~ll ~1 tJf111'WG'f~~1 tJ15f111'V1l.:1~b~n'VI1e:J'Un~ 'VI.Pl. 1!J<tocci1~tJ nl'Vl'U ~~ ,
erI'l1lf111~'U'Vl~ ntJ1~ tl'U'Ile:J.:I"ill n~e:JtJ~ ~ <t "1Je:J.:I1.:1b~'U~~~'Vll bU'U ~€l tJ~~ 1!J.<t "1Je:J.:I1.:1b~'U~~ ~'Vll

mruerbG'f'U€l1lli11 m-~'Vh~ ~ b~e:J'U1"1J1'Uf111LG'f'U€l1ll"1l
'II



- l!:>-

l!:>. 1Ol11J'Vl,J\lt1v~-51\1ii\l rn bb(;1~'Vl,J\lt1v~-51\1ii\l ~ nd"r'l.V. iV1Jfl111Jboff11"i1b~mJl'lJm'j~u

'Vl~m.h~n'U6/lv\l fl1'j bbm 'lJLJ-rU LJ'j \I~lv ~1\1bv flG'l1'jLJ 'j ~ fll ~'j11"11~v bb(;1~ bv flG'l1 'jLJ'j~ m ~ 'j1 1"11..ij1\1•
~l El15m 'jVl1\1B b~flVl 'jvil m, bb(;1~ ~ 1 V ~ 1\1'Vl,J\It1v bbG'l~\I b~v'U1'lJm'j~v bl,i;l~..ij1\I~lm5fl1';i'V]1\1B ~ flVl'jvil m,
1~Eltl1'Vl'U~'Vl~flbflru'1b~v'U 1'lJ1~~:W~'VlfibG'l'Um11"11~v\lLJ~oo ~biJ'U1LJIOl11Jb~v'U1'lJ~tl1'Vl'U~

rn. 1Ol11J'Vl,J\lt1e:J~-51\1f1\I cr m~'Vl'jl\1fl1'jI"l~ \ll~ bG'l'Um~v\l'lJv'lJmm~El~b1(;111Ol11J1J91I"lru~-r;)1J'UIOl~..•
b~ Ell nu fl1'jb ~1J m 11JI"IG'Ie:J\I~11 'Ufl1'jLJ ~U~m1J'j~ bU ElUri1,J fl'U1 Elfl-rj11J'U1Ol~11~1 Elfl1'j-WG'l~~lEl15fl1'j

Vl1\1Bb~fl'Vl'je:JilflG1"r'l.f"1.l!:>cr~~ 1'U-Ue:J~ G'l1'j~ri1fl qj'lJe:J\lb~e:J\I-ue:Jc:£cr mru fl1'j~ mv\l'j1l"11n u~:W~ 'VlfibG'l'Um11"11

'j1m~ m'Vl~ e:JnU~:W~ 'VlfibG'l'Um11"11~b-U1bG'l'Um11"11bv:lEl\l'j1m~ muj vii \lb1mb~1Jfl1'jbG'l'Um11"111~Ell"lru~-r;)1J'UIOl~~ ..•
~ d v

b'Vl'U'llVU1Ol11JVlfl';i~ 'Vl1l\1 m'j 1"1(;1\IbG'l'Uv
lV.c::II II II Q.I

m11J~~bvEl~bb"il\lbbm 'U'U

I"lru~fl'j'j1Jfl1'j'J1~l Elfl1'j-WG'l~~1 El15fl1'j'Vl1\1Bb~fl'Vl'jvilflG1 (m"r'l. v.) Yi"il1'jru1bb~1 bi1'U':h•
b~ v\l"il1fll"l ru~ fl'j'j1J fl1'jtlv\l n'U bb~~LJ 'j1ULJ'j11J fl1'jVl"il~1Ol bbvl\l'll191 (LJ. LJ.'ll.) 1~:w-u v bG'l'Ue:Jbb'U~•
b~v\l m'jtl v\l n'U fl1 'jVl"il ~1Ol"iI1fl m'j 1i'j~ U U fl1'j~ ~~v~ ~..ij1 \I~l El15m'j'Vl1\1 B b~fl'Vl 'jvil fl G1(e-Auction)•
~e:J1"IUJ~ fl'j'j1J fl1'j11 ~l Elfl1 'j-WG'l~ ~l El15fl1'j'Vl1\1B b~ fl'Vl 'jvil fl G1(fll"r'l. v.) 1 ~Yi"il1'jru1bbm'lJihu'Vl1

• lV

1'Ufl1'jLJ'j~m~'j11"11~1 El15 m'j'Vl1\1B b~fl'Vl'jvil flG1~:W"r'lt]~m1ci~:ff1 ~ bi1'Uf1\1m'j'YJ "iI~lOll~El:Wfl1'jG'l1JElv1Jn'U

1'Um'jbG'l'Um11"11 ~-:lv111mll bfl ~m'jbb"ll \I-rr'Uv~ 1\1bbVI "iI~\I bb(;1~.fl11"1-r;)11l1~LJ'j~'VleJ~\I uLJ 'j~1J1 ru bbe.l'U~ 'U..•
v ~1\1~1"I1~'Vl1Ar bb(;1~bi1'U'J115fl1'jbG'l'Uv'j11"11'Vl1\1B b~fl'Vl'jvilflG1 (e-Auction) 11l1~'lllm~1Jfl1'jbb"ll\l-rr'U

'jl1Jf1 \I 'j~ bU ElU ri 1,r fl'U 1 Elfl-r ;J1J'U1Ol~11 ~ 1 Elfl1'j-W G'l~~ 1 El15 fl1 'j'Vl1\1B b~ fl'Vl'jv il flG1 "r'l. f"1. l!:>cr~~... .
:w'j 1 El(;1~ bB El~ 1111"1'j v U 1"1(;11J1 'U'Vlfl.fr 'UIOlv 'U'lJv \I fl1 'j ~ ~ ~ v ~~..ij 1 \I LJ'j ~ fl v U n U "iI1 fl offv 1J(;1'j 1 El\11 'U. . ~
t:J(;1m'j~1bil'Ufl1'j~~~v~~..ij1\1~1t115fl1'j'Vl1\1Bb~fl'Vl'jvilfl~ (e-Auction) 1'Utl "r'l.f"1. l!:>crcr~ ~e.l1'U1J1

"r'lU11 1 'Ufl1'j bG'l'Uv~~'j11"11~ bG'l'Uv'j11"11"i1~(;1~ 'j11"111"1~\I~~1ii'1'Ul'Ulll1J1fl b~m Vi ElUnUl\1b~'Ub~1J~ 'U~
1'Ufl1'jbG'l'Ue:J'j11"11bb~(;1~I"I~\I b-d'U bG'l'Uv~~'j11"111"1~\I~~ (9) U1'Vl 'Vl~e:JbG'l'Uv(;1~'j11"111"1~\I(;1~(9)0 U1'Vl

~\I m"r'l.V. bi1'U11 m'jbG'l'Um11"11~\lflG'l1l biJ'U"r'lt]~ m'jci~e:J1"i1:Wfl1'jG'l1J Elv1Jn'U1 'Ufl1'jbG'l'Uv'j11"11 ~\lt!'U

b~v1~fl1'j~1b il'Ufl1'j~ ~~v~~..ij1\1~lEl15fl1'j'Vl1\1B b~ fl'Vl'jvil fl~ biJ'U1 LJIOl11Jb"ilIJl'U1'j1Jci'lJv\l'j~b Ut1u.,

1~:w m'jbb "ll\l-rr'Uv~ 1\1biJ'Uli';j'j1J LJ'j~'VleJ~\lULJ'j~1J1ru'lJv\lbbe.l'U~'U U\lbfl~l"Il11JPi'1Jrh I"Il11J:wLJ'j~~'Vlfi .fl1"r'l•
bb(;1~LJ'j~~'Vlfit:J~ bb~~fl111J-r U~ ~'llvU~ vt:J(;1ri1b~"iI'lJv\l\l1'UbiJ 'ULJ'j~lt1'lltJ bbfl'Vl1\1'j1'llm'j m"r'l. v. ~\lbi1'Um'j

tl1V1'U~V1~flbflUJs;1bb'Ul'Vl1\11'Ufl1'jLJ~ tWim1J'j~b U ElU., ~\ld

(9). tl1'Vl'U~mflbflrus;ifl1'jbG'l'Uv~~'j11"11.fr'U~1 (Minimum Bid) ~\ld

(9).(9) fl1'jtl1'Vl'U~V1~flbflrus;1fl1'jbG'l'Uv(;1~'j1fn.fr'U~1 (Minimum Bid)1~VI't11El\l1'U~"iI~~~V11-WG'l~•
rt 1'Ul UJl\1b~'Um'j bG'l'Uv(;1m11"11.fr'U~ 1bb~~~ fI ~\11'UeJ1Ol'j1~vEl(;1~o.l!:> 'lJv\l'j11"11G'l\lG'l~'lJe:J\Im'jLJ'j~m ~'j11"11~ .
~lEl15fl1'jVl1\1B b~fl'Vl'jvilfl~ 'Vl1flrt1'U1UJbb~1:Wbf"1mv\lVl~fl'Vlt.llEl,JU 1~ '"]1 ~i.1~bf"1m1\1flG'l1lbiJ'U'Vlt.llEl,JUt!'U

1~ El11l~ e:J\I:Wbf"1~'lJv\lbb~(;1~'Vlt.ll t1,JU b~vm11Jo/r ~b"iI'U bb~~tle:J\ln'Ufl111J~ ~"r'lr;n~ 1'Um'jbG'l'Uv(;1m11"11.fr'U~ 1

bb~(;1~I"I~\Ib'll'U fl';iru'j11"11G'l\lG'l~'lJv\lm'jLJ'j~m~'j11"11" (9)crcr,bcrG'V,ooo U1'Vl rt1'Ulru~vtl~~ o.l!:> 1~b'Vhnu~ .
rn(9)(9),rn(9)~U1'Vl1 ~tl1'Vl'U~m'jbG1'Uv~~'j11"11.fr'U~1 (Minimum Bid) 11l,j'vElfl111"1~\I(;1~ rnoo,ooo U1'Vl

'j1f11G1\1G'l~'lJv\lm'jLJ'j~m~'j11"11" ~~,crbG'V,croo U1'Vl rt1'Ulru~vEl(;1~ o.l!:> 1~b'Vhnu ~~,(9)rncr U1'Vl~ .
1~fhVl'U~m'jbG1'Uv(;1m11"11.fr'U~1 (Minimum Bid) 11l,j'e:JElfl111"1~\I~~ ~o,ooo 'IJ1'Vl 'j11"11G1\1G'l~'lJv\l~ .
fl1'jLJ'j~m~'j11"11" lri,G'V~~,ooo U1'Vl rt1'Ulru~vEl(;1~ o.l!:> 1~b'Vhnu (9)cr,crlri~ U1'Vl1~tl1'Vl'U~fl1'jbG'l'Uv(;1~

i11"11~'U~1 (Minimum Bid) 1~iimJfl111"1~\I~~ (9)0,000 U1Vl ~\Ii1~b,,'Um11"11"11J1'jm"'Uv~~'j11"11~'U~1



~.:In'hnl"l1i'U~1~fhvl'U~1~ L"li'Umrun1\-1'U~m1L~'U€I~~11l"l1i'U~1(Minimum Bid) bhJ€I~n11fl~.:I~~
'II "

Q100,000 tJ1'V1~L~'Um1fl1~13J11m~'U€I~~11fl11~fl~.:I~~~.nnn11Q100,000 tJ1'V11~L~~m1L~'U€I~~11fl1
'II

fl~.:I5~" 1tl ~€I.:1L~'U€I~m1fl1m3J~n1\-1'U~'l1m1 fl1fl ~.:I~~Vi'1~~ L~'U€I~~LL~1~1\-1~tJmru m1'Oij~\-11~~~I • •

~\-1'1.l1~.:I1'U~'l~'Oij~m~ ~~ n1\-1'U~1~ L~'U€l11fl11'U~nm1.l~m1L~'U€l11fl1~€I\-1'1.l1~ L~'Um11~\-1'1.l1~.:I1'Un1\-1'U~•
1~ L~'Um1fl1LL~~-W'l11n.n1'U~m~tru~m1L~'Um1fl1113JLYl€l1~~13J11ntl~twi1J113J\-1~mnru,] ~.:In"11"li1.:1~'U1~

1
11 I ..I... •.• 0.. 111~I 1. I ••.• ~..I 0

(9).l!:l \-1\-1'U1~.:I1'U'V1'l~'l~\-11"fl~~mL'U'Um1 \-1Lu'UuIJ113J\-1~mnru,,'V1n1"fl.€I. n.1\-1'U~
"1 " .....

'U"lJ€I(9).(9)~.:I'U

(9))1~1~tJ1.:1L~'Um1L~'U€I~~11fl1i'U~1LL~~~fl~.:I1J113J\-1~mnru,]~.:In"11 111'U•
~1.:1"lJ€ltJL"lJIJ1"lJ€I.:I.:I1'U(TOR) ~.:Ii1

•• JI II ~1.1111 •• ..III II
- mru.:l1'U'1l€l.:I1'U'l1.:1'V11u \-11~tJ1.:1L.:I'U'V1l:JL~'Um1fl1IJ1€1.:1L~'U€I~~11fl1

• 'II

i'U~1LLIJl~~fl~.:I111'U"li€lG'l1Jl€l'l1nL~'U.:ItJtl1~3J1ruLfl1.:1m1(11fl1~.:I~~"lJ€I.:Im1tl1~m~11fl1i) 11 "1'Um1
'II • .

L~'U€l11fl1~~\~'U€l11fl1~€I.:1L~'U€I~~11fl1i'U~1(Minimum Bid)bhJmJn11fl~.:I~~ ... tJ1'V1'llm1fl1~.:I~~"lJ€I.:I
'11'11'

m1tl1~m~11fl1i) LL~~m1L~'U€I~~11fl1fl~.:I5~~1tl ~€I.:1L~'U€I~~11fl1fl~.:I~~hioU€I~n11... tJ1'V1'llm1fl1
~ iI.=:J IJ

fl1.:1~~'V11EJ'V1L~'U€I~~LL~1"•
- mru.:l1'U~l.:1n€l~~1.:11~1~tJ1.:1L~'U~~L~'Um1fl1~€I.:1L~'U€I~~11fl1i'U~1

• 'II

LLIJl~~fl~.:I11l.'UoiJ€IG'lIJl€l'l1n11fl1n~1.:1.:11'Un€l~~1.:111"1'Um1L~'U€l11fl1~L~'U€l11fl1~€I.:1L~'U€I~~11fl1i'U~1
'II

(Minimum Bid) hjoU€I~n11fl~.:I~~... tJ1'V1'l1n11fl1n~l.:1.:11'Uri€l~~1.:1LL~~m1L~'U€I~~11fl1fl~.:I5~~1tl
II ~ ~_! II I ~ II cJ II

(;l€l.:lL~'U€I~~11fl1fl1.:1~~UJ'U€I~m1... tJ1'V1'llm1fl1fl1.:1~~'V11~'V1L~'U€I~~LL~1"•
l!:l)1~1~tJ1.:1L~'Um1L~'U€I~~11fl1i'U~lLL~~~fl~.:I1J113J\-1~mnru,]~.:In"11111'U•

LLtJtJLL~.:IoiJ€l3J~1~m~tJ~m1(;lm~n~l.:1~L~n'V11€1ilnGf(LLtJtJ tJn.021) LYlmt1'U"li€l1J~1'\<1m'\<1tJ~m1(;l~1~n~l.:1i
'" \I \I '"

LIJ1~~1J1~tJtJm1L~'U€l11fl1L~~1~tJlJl€l'l1noiJ€Il!:l1.:1L~'UL~1J~'U1'Um1tl1~1J~...tJ1'V111"1'Um1L~'Um1fl1
• 'II

~L~'U€l11fl1~€I.:1L~'U€I~~11fl1.ff'U~1(Minimum Bid) hjoU€I~n11fl~.:I~~ ... tJ1'V1'l1n1.:1L~'UL~3J~'U1'U

m1tl1~~~ LL~~m1L~'U€I~~11fl1fl~.:I5~~1tl ~€I.:1L~'U€I~~11fl1fl~.:I~~hjoU€I~n11... tJ1'V1'l1m1fl1fl~.:I
II ..I II

~~'V11~'V1L~'U€I~~LLm"•

(9))1~tJL~3JL~3J1'U~1€1~1.:1L€ln~11tl1~m~11fl1~€Ii~iJ\-1oU1ct ~€I'llnoiJ€I~.~•~ :'l II ~ II IV ~ IICl11.- • 0 IJ

(~) b~~ b\-11~tJLiJ'U"lJ€I~.~ «(9)0)~.:I'U"«(9)0)l:J3J~'V15L~'U€l11fl1~11J11(lf'1m~:t1LL~~'V11fl111JL"lJ11'l1'U1~tJtJLL~~
• 'II

15m1L~'Um1fl1"lJ€I.:I0'\<1tJ~m11J1~1~n~l.:1€iL~n'V11€1ilnGf~ LL~~.:I111'UL1tJ1'1l~V\f\NW. gprocurement. go.th

LL~~~ij ~ 'V15L~'Um 1fl1 ~€I.:1v11n11'V1~~€I.:115n11L~'U€I11fl1 n€I'Ufi.:ln1\-1'U~1 'UL~'U€I11fl1~ L1tJ1'1l~"lJ€I.:1

m'\<1tJ~m11J1~1~n~l.:1€iL~n'V11€1iln~~.:ILLIJl1'U~(9)lJ1~lfl3Jl!:lctctctLiJ'U~'Ultl"
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แบบแจงขอมูลใหผูใหบริการตลาดกลางฯ 
เพ่ือเตรียมระบบการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
[ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ ..................../....................... 
 

วันที่ ............................................ 
 
 

เร่ือง  ขอแจงขอมูลเพ่ือเตรียมระบบการเสนอราคา  

เรียน  ..................................................................................................................................................(ผูใหบริการตลาดกลางฯ) 

  ขอแจงขอมูลตามที่ปรากฏดานลางนี้ เพ่ือเตรียมระบบการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการ ตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 (ลงช่ือ).............................................................................. 

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

ตําแหนง ................................................................................. 

โทรศัพท …............................................... 

โทรสาร .................................................... 

E-mail Address: ......................................... 

บก. 021 

สําหรับหนวยงานที่จะจัดหาพสัด ุ

 

1. ช่ือโครงการ / สินคา ........................................................................................................................................................... 

2. วงเงินเร่ิมตนในการประมูล .....................................................บาท ในการเสนอราคา ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขัน้ตํ่า 

(Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ.........................บาท จากวงเงินเร่ิมตนในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  

ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา ..............................บาท จากราคาคร้ังสุดทายที่เสนอลดแลว 

3. วัน / เดือน / ป ที่เสนอราคา ........................................................................................ 

4. ระยะเวลาในการลงทะเบียนของผูมีสิทธิเสนอราคา เร่ิมต้ังแต เวลา ..............นาที ถึง เวลา ..................นาที รวม ...............นาที 

5. ระยะเวลาในการทดสอบระบบ เร่ิมต้ังแต  เวลา ....................นาที ถึง เวลา ...........................นาที รวม  15  นาท ี

6.  ระยะเวลาในการเสนอราคา เร่ิมต้ังแต  เวลา ....................นาที ถึง เวลา ...........................นาที รวม .........................นาที 

7. ชวงเวลาสุดทายทีจ่ะไมใหแสดงรูปคอน .........................................นาทีสุดทาย 

8.  รายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา (หนาถัดไป) 

ขอมูลใหผูใหบริการตลาดกลางฯ เพือ่เตรียมระบบการเสนอราคา 

  มีใบตอ ................แผน 

 

ชื่อหนวยงานทีจ่ะจดัหาพัสดุ   ………………............................................................................................ 

ที่อยู  ………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………….. 

* แจงใหผูใหบริการตลาดกลางฯ กอนวันกําหนดเสนอราคา 2 วันทําการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี - - -  

ช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
 

ที่ต้ังสํานักงาน : อาคาร  .............................ช้ัน ......... หมูบาน........................เลขที่.........หมูที่ ...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

รายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา 

(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

- 2 - 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี - - -  

ช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
 

ที่ต้ังสํานักงาน : อาคาร  .............................ช้ัน ......... หมูบาน........................เลขที่.........หมูที่ ...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี - - -  

ช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
 

ที่ต้ังสํานักงาน : อาคาร  .............................ช้ัน ......... หมูบาน........................เลขที่.........หมูที่ ...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี - - -  

ช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
 

ที่ต้ังสํานักงาน : อาคาร  .............................ช้ัน ......... หมูบาน........................เลขที่.........หมูที่ ...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

ลงชื่อ ............................................................................. 
[เปนบุคคลเดียวกับที่ไดลงชื่อในหนาแรก] 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี - - -  

ช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
 

ที่ต้ังสํานักงาน : อาคาร  .............................ช้ัน ......... หมูบาน........................เลขที่.........หมูที่ ...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี - - -  

ช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
 

ที่ต้ังสํานักงาน : อาคาร  .............................ช้ัน ......... หมูบาน........................เลขที่.........หมูที่ ...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี - - -  

ช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
 

ที่ต้ังสํานักงาน : อาคาร  .............................ช้ัน ......... หมูบาน........................เลขที่.........หมูที่ ...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี - - -  

ช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
 

ที่ต้ังสํานักงาน : อาคาร  .............................ช้ัน ......... หมูบาน........................เลขที่.........หมูที่ ...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

ใบตอแผนท่ี.............. 

(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

ลงช่ือ ............................................................................. 
[เปนบุคคลเดียวกับท่ีไดลงชื่อในหนาแรก] 



ตัวอย่าง  
เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี …………………..  

การซ้ือ…………….(ระบุประเภท/ชนิดของพัสดุท่ีซ้ือ)………………  
ตามประกาศ ………………(ระบุชื่อสว่นราชการท่ีออกประกาศ)……………..  

ลงวันท่ี ………………………………………….  
 

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

……… (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกประกาศ) ……… ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “กรม*” (หน่วยงานจัดหา) *  
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ …………………….……………………………………. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังน้ี  

๑.  ……………………………………………………………. จํานวน …………….  
๒.  ……………………………………………………………. จํานวน …………….  
๓. ……………………………………………………………. จํานวน …………….  
 ……….………………ฯลฯ………………………………  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะ 
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี  
 

๑.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
 ๑.๓  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
 ๑.๔  แบบสัญญาซื้อขาย  
 ๑.๕  แบบหนังสือค้ําประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง   
(๒)   หลักประกันสญัญา  

 **  (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า  
 ๑.๖ บทนิยาม  

(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ 
 ....................................ฯลฯ......................................... 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์  
๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่ เป็นผู้ที่ ไ ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓  ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ มี ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา 
รายอ่ืน  และ/หรือ  ต้องไม่ เ ป็นผู้ มี ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ใ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอ นิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

**  ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของกรม*  
 
๓.  หลักฐานการเสนอราคา  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
  ๓.๑  ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้ 

   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     

   (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  
ให้ ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  
   (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
    (๔) ……………(ระบุ เอกสารอ่ืนตามที่ ส่ วนราชการที่ ดํ าเนินการจั ดซื้ อเห็นสมควรกําหนด  
เช่น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น) ………………..  

   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

 ๓.๒  ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้ 
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (๒)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน  
  (๔)  หลักประกันซอง ตามข้อ ๕  
  (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
  (๖) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  
 
๔.  การเสนอราคา  
 ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ 

ด้วยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ น้ี  
โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้ชัดเจน  

 ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา 
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ……… วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย  

 ๔.๔  ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องส่ งแคตตาล็ อกและหรื อแบบรู ปและรายการละเอี ยด 
คุณลักษณะเฉพาะของ……………………………………………… ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒  
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ีกรม* จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

 สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน…………… วัน  

**  ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จํานวน ………………………… (หน่วย)  
เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี กรม* จะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่ เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรม* จะคืนให้แก่ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

 ๔.๖ ก่อนย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ................................................” ย่ืนต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……………………………..……..…ต้ังแต่เวลา………………….…..น. 
ถึงเวลา…………………..…….น. ณ ……………………………………………………………………………………………………..  

 เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น 
ผู้ มี ผ ลประ โยชน์ ร่ ว ม กันระห ว่ า งผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากับผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิกส์  
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้ งตรวจสอบ 
ข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ 
ทางอิ เล็ กทรอนิกส์ ว่ า มีผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาหรื อผู้ มี สิทธิ เสนอราคา กระทํ าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่ งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และกรม* จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบ้ื องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์ 
จะเสนอราคาที่ มี ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มี ผลประโยชน์ร่ วมกัน 
ระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ไม่ผ่ านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่ งดังกล่าว 
ต่อหั วหน้าหน่วยงานที่ จั ดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่ วันที่ ได้ รั บแจ้ งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กําหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่ งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให้ผู้ แทนผู้ มี สิทธิ เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอ่ืน  
และเมื่ อแก้ ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ ค้ างอยู่ภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ ยังเหลือก่อนจะสั่ งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่ แล้ วเสร็จได้ โดยง่าย  
หรือข้ อขั ดข้องไม่อาจแก้ ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะส่ั งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่น้ันทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด  ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
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 ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี  
 (๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเร่ิมต้น

ที่………………………บาท 
 (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว  
 (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ................................บาท จากราคาสูงสุด 
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า........................บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่.............................................. 
ต้ังแต่เวลา...........................................น. เป็นต้นไป ทั้งน้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

          (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 
๕.  หลักประกันซอง  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จํานวน ……...……………..….….. บาท (………...……………….) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้าประกัน 
ต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน 
ให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี  

 ๕.๑  เงินสด  
 ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม* โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ ย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  

หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  
 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
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 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ื อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อน้ี กรม* จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน  

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย  
 
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ น้ี กรม*จะพิจารณาตัดสินด้วย 

…………….. (ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)**……………………..  
 ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ 
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรม* เท่าน้ัน  

 ๖.๓  กรม* สงวนสิท ธิไม่ พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปน้ี  

 (๑)  ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาซื้อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม*  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  

 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรม* มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรม* มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ กรม* ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลื อกซื้ อในจํ านวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ ก 
การประกวดราคาซื้ อด้วยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส์  โดยไม่ พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ ได้  สุดแต่จะพิจารณา  
ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรม* เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิท ธิ เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิ ได้  รวมทั้ งกรม* จะพิจารณายกเลิก 
การประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้ งงาน ไม่ ว่าจะเป็น 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ได้ รั บการคัดเลื อกเป็นผู้ มี สิทธิ เสนอราคา ที่ มี ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ มี สิทธิ 
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เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรม* มี อํานาจที่จะตัดรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และกรม* จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
   

๗.  การทําสัญญาซื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ กรม* อาจจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  

 ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ  
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรม* เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับกรม* ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับกรม* เจ้าของงบประมาณแต่ละกรม* 
โดยตรง ภายใน……………………………วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน 
เท่ากับร้อยละ...............................................ของราคาส่ิงของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ให้กรม* ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

  (๑) เงินสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม* โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ัน  

ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ 

ในข้อ ๑.๕ (๒)  
  (๔)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕  (๒)  

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 

ตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
 
๘.  อัตราคา่ปรบั  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คดิในอัตราร้อยละ………….ต่อวัน  
 
๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  

หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…………ปี….…….เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ 
รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…...…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชํารุดบกพร่อง  
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    ** ๑๐.  การจ่ายเงินลว่งหน้า  
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ…..….ของราคาส่ิงของ 

ที่เสนอขาย แต่ทั้งน้ี จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกัน 
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แก่กรม* ก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้า น้ัน  
 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
** ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี.................................

เงินกู้จาก........................................................และเงินช่วยเหลือจาก........................................................... 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ กรม*ไ ด้รับอนุมั ติ เ งินจากงบประมาณ 

ประจําปี.....................................................เงินกู้จาก.......................................................................................
และเงินช่วยเหลือจาก..............................................................................แล้วเท่าน้ัน 

 ๑๑.๒ เมื่อกรม* ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ 
ตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว 
เข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของน้ัน  
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

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

 ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อกรม* แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗) มิฉะน้ัน กรม* จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที  
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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 ๑๑.๔ ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาซึ่ งกรม* ได้คั ดเลื อกแล้ ว ไม่ ไปทํ าสัญญาหรื อข้ อตกลงภายในเวลา 

ที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรม* จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑๑.๕ กรม* สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 
 

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

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

 
หมายเหตุ   
 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหา

พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้ มี สิทธิ เสนอราคา  หมายถึ ง ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไ ด้ รับการคัดเลื อกจากหน่วยงาน 

ที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน  

คื อ ช่ วงแรก ต้ั งแต่ วั นย่ื นซองข้ อเสนอทางด้ านเทคนิ คจนถึ งวั นยื นยันราคาสุ ดท้ าย (วั นเสนอราคา)  
และนับต่อเน่ืองกันในช่วงที่สอง คือ ต้ังแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
ตัวอย่างเช่น กําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลา 
ค้ําประกันซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเน่ืองในช่วงที่สองให้เริ่ม
นับต้ังแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

* คําว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งอาจเลือกใช้คําอ่ืนเช่น “จังหวัด” “สํานักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้คําดังกล่าวในส่วน 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด  

** ใ ห้หั วหน้าหน่วยงานผู้ ดํ า เ นินการประกวดราคาซื้ อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลือกใ ช้ 
ตามความจําเป็น  

*** ให้ระบุช่ือกรม จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่จัดหา พร้อมประทับตราช่ือส่วนราชการ  
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงช่ือย่อกํากับตรา 
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 การเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นตํ่าแต่ละคร้ังในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากคํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับน้ัน โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท  
ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ 
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นตํ่าสูงกว่า 
ราคาขั้นตํ่าที่กําหนดได้ เช่น กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ 
ลดราคาคร้ังถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
กําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นได้ 
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แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
 
เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุช่ือบริษัท ห้าง ร้าน)..............................อยู่เลขที่..............................................
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง................................................................... 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท์............................................................. 
โดย..................................................................................................ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ 
ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขน้ันแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
กําหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ซึ่งกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปน้ี 
 
ลําดับที่ รายการ จํานวน กําหนดส่งมอบ 
 
 
 
 

   

  
 ๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย และกรม*  
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป 
ตามเหตุผลอันสมควรที่กรม* ร้องขอ 
 ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   ๔.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรม*..................................ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา 
  ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรม*..................................ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวน
ร้อยละ............ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาน้ี เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
โดยถูกต้องและครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบั ติ ให้ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ข้ างต้นน้ี  ข้าพเจ้ายอมให้กรม* ริบหลักประกันซอง 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่กรม* และกรม*  
มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
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 ๕. ข้าพเ จ้ายอมรับว่ากรม*ไม่มีความผูกพันที่ จะรับคํา เสนอน้ี  รวมทั้ ง ไม่ ต้องรับผิดชอบ 
ในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่กรม* ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้กรม* ไว้เป็นเอกสาร
และทรัพย์สินของทางราชการ 
  สําหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งกรม* คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างน้ัน 
     **   ๗. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทําความเข้าใจและตามความผูกพัน 
แห่งคําเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ..................................................................................เพ่ือเป็นหลักประกันซอง
เป็นจํานวนเงิน................................................................บาท มาพร้อมกันน้ี 
 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ ย่ืนในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ น้ี 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรม* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาด หรือตกหล่น 
 ๙. การประกวดราคาซื้อ ด้วยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ น้ี ไ ด้ ย่ืนเสนอโดยบริสุท ธ์ิ ยุ ติธรรม  
และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ ร่ วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ย่ืนเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .............................. 
 
 
          ลงช่ือ    ..................................................... 
            (...................................................) 
          ตําแหน่ง ...................................................... 
             ประทับตรา    (ถ้ามี) 
 
 
หมายเหตุ   
 
 *  คําว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งอาจเลือกใช้คําอ่ืน เช่น “จังหวัด”  “สํานักงาน”  ตามความเหมาะสมและให้ใช้คําดังกล่าวในส่วน 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
 **  ใหห้น่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจําเป็น 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 
เอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี................................. 

การจ้าง...........................................(ระบุชื่องานท่ีจ้าง)................................ 
ตามประกาศ.............(ระบุชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ)............................ 
ลงวันท่ี .................................................................................................. 

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

 
  …………………….(ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกประกาศ) ....................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม*”  
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง........................................................................................................... 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ..................................................................................โดยมีข้อแนะนํา 
และข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
 
 ๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
  ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
  ๑.๓ แบบใบแจ้งปรมิาณงานและราคา 
  ๑.๔ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
  ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน 
   (๑) หลักประกันซอง      
   (๒) หลักประกันสญัญา 
      ** (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
      ** (๔) หลักประกันผลงาน 
 ** ๑.๗ สูตรการปรับราคา 
  ๑.๘  บทนิยาม 

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  ๑.๙  แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ 
    (๒) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ 
 
    ------------------------ฯลฯ............................................... 
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 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่ เป็นผู้ที่ ไ ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
   ๒.๓ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ มี ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา 
ราย อ่ืน  และ/หรือ ต้องไม่ เ ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่ วม กันกับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ 
   ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่า น้ัน 
 ** ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรม* 
 ** ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า................บาท และเป็นผลงานท่ีเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่กรม* เช่ือถือ  
  
 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
      (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
      (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
ให้ ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
      (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
      (๔) ...............(ระบุเอกสารอ่ืนตามที่ส่วนราชการที่ดําเนินการจัดจ้างเห็นสมควรกําหนด  
เช่น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)...................................... 
      (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) 
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    ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
      (๑) หนังสือแสดงเ ง่ือนไขการซื้ อและการ จ้าง ด้วย วิ ธีการทาง อิ เล็กทรอนิกส์  
โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
      (๒ )หนังสือมอบอํานาจซึ่ ง ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ ผู้ ประสงค์ 
จะเสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
      (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
     ** (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่าน้ัน) 
      (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน **) 
      (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
      (๗) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) 
 
  ๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี  
โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
    ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่ น้อยกว่า.............วัน นับแต่ วันยืนยัน 
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ 
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
    ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ 
ไม่เกิน.............วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรม*ให้เริ่มทํางาน** 
    ๔.๕ ก่อนย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด 
เสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา 
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่...........” ย่ืนต่อคณะกรรมการประกวดราคา 
ตามโครงการ ในวันที่..........................ต้ังแต่เวลา...............น. ถึงเวลา..............น. ณ............................................ 
    เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย 
ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)  
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
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    หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และกรม*จะพิจารณาลงโทษ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ ไ ด้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ี กําหนดไว้  คณะกรรมการ 
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสาร 
กับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่ แล้ วเสร็จได้ โดยง่าย  
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่น้ันทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 ๔.๗ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
  (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเร่ิมต้นที่
........................................บาท 
  (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
   (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
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   (๖) ผู้ มีสิทธิ เสนอราคาหรือผู้ แทนที่  LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ .............................. บาท จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ....................... บาท 
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (๘) ผู้ มี สิทธิ เสนอราคาที่ ได้ รับคัดเลือกให้ เป็นผู้ ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่ าใช้จ่ าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
   (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่..................ต้ังแต่เวลา.............น.  
เป็นต้นไป ทั้งน้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
   (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 
  ๕. หลักประกันซอง 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จํานวน ………………………………………………. บาท (………………………….…...………………………………………………………………….)  
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุม 
ไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี  

๕.๑ เงินสด 
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม* โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อน้ี กรม*จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแลว้ 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี กรม*จะพิจารณาตัดสินด้วย

................(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)**.................................................. 
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   ๖.๒ หากผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบั ติ ไม่ ถู กต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลั กฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรม* เท่าน้ัน 
   ๖.๓ กรม* สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปน้ี 
    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม* 
    (๒) เสนอรายละเอี ยดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้ าง 
ด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ที่ เป็นสาระสํ าคัญ หรือมีผลทํ าให้ เกิดการได้ เปรียบเสียเปรียบระหว่าง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
   ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรม*มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรม*มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   ๖.๕ กรม* ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ ไ ด้  และอาจ พิจ ารณา เ ลื อกจ้ า ง  ใ นจํ านวน  หรื อขนาด  หรื อ เ ฉพาะร ายการหนึ่ ง ร ายการ ใ ด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  
สุดแต่จะพิจารณา ทั้ง น้ี เ พ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรม*  
เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม*  
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา 
เป็นผู้ทิ้ งงาน ไม่ ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ ไ ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม  หากมีเหตุที่ เ ช่ือได้ ว่า  
การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เ ช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ ช่ือบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรม* จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันช้ีแจงและแสดง
หลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม* มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ 
เสนอราคารายน้ัน 
   ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ  วั นประกาศประกวดราคา จ้ า ง ด้ วย วิ ธี การทาง อิ เล็ กทรอ นิ กส์  หรื อ เ ป็ นผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคา 
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กรม*มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และกรม*จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
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  ๗. การทําสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้าง 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑ .๕ กับกรม*ภายใน . . . . . . . . . . วัน นับถัดจากวันที่ ไ ด้รับแจ้ง และจะต้อง 
วางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ.............ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรม*ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม* โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ัน  
ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุ นเพ่ื อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
  ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  ** ๘.๑ (สําหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
     กรม*จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการท่ีได้ทําสําเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย  
ที่กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปน้ี 
  ****   (๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หน่ึงร้อยย่ีสิบห้า)  
แต่ไม่ เกินร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน 
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ****  (๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่ กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม)  
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ****  (๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กําหนด 
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชย 
เ ป็นค่ า  overhead และ mobilization สํ าหรั บงานรายการน้ัน ในอัตราร้ อยละ ๑๗ (สิ บเจ็ ด) ของผลต่าง 
ระหว่างปริมาณงานท้ังหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณด้วย 
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
     (๔) กรม*จะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่กรม*จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
   กรม*จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองานที่ทําเสร็จจริง เมื่อกรม*หรือ
เจ้าหน้าที่ของกรม*ได้ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนด 
แห่งสัญญาทุกประการ กรม*จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานน้ันให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
   การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
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  ** ๘.๒ (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
    กรม*จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น...............งวด ดังน้ี 
    งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.......................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
..................................ให้แล้วเสร็จภายใน...................................วัน 
    งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน..................................ให้แล้วเสร็จภายใน...................................วัน 
   ........................................................ฯลฯ.................................................... 
  งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ............................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
 ๙. อัตราคา่ปรบั 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ...........ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า............ปี.............เดือน นับถัดจากวันที่กรม* ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน..............วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
    ** ๑๑. การจ่ายเงินลว่งหน้า 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ..............ของราคาค่าจ้างทั้งหมด  
แต่ทั้งน้ีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร 
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ ไ ด้ รั บ อ นุญ า ต ใ ห้ ป ร ะ ก อบ กิ จ ก า ร เ งิ น ทุ น เ พ่ื อ ก า รพ าณิ ช ย์  แ ล ะป ร ะ กอบ ธุ ร กิ จ ค้ํ า ป ร ะ กั น  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓) ให้แก่กรม*ก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้าน้ัน 
 
    ** ๑๒. การหักเงนิประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรม*จะหักเงินจํานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ ต้องจ่ายในงวดน้ัน 
เพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่า ๖ เดือน (สําหรับสัญญา 
ที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารซึ่ง
ออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนั งสือค้ํ าประกันดังระบุ ในข้อ  ๑ .๖  (๔ )  หรือหนังสือ 
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ 
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียน 
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔) มาวางไว้ 
ต่อกรม*เพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  กรม*จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อม
กับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
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 ๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 ** ๑๓.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี..................................เงินกู้
จาก.................................................และเงินช่วยเหลือจาก..................................................................... 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ กรม*ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณประจําปี
........................เงินกู้จาก................................................และเงินช่วยเหลือจาก...............................แล้วเท่าน้ัน 
  ราคากลางของงาน........................(ลักษณะงาน)...............ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี เป็นเงินทั้งสิ้น.............................บาท (...................................................................) 
  ๑๓.๒ เมื่อกรม*ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม 
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ือ 
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
    (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่ 
วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (๒)จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่ อกรม* แล้ ว  จะถอนตั วออกจากการประกวดราคาฯ  มิ ไ ด้  และเมื่ อ ไ ด้ รั บการคั ด เลื อกใ ห้ เ ป็ น 
ผู้มีสิทธิ เสนอราคาแล้วต้องเข้ าร่วมเสนอราคาด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ตามเ ง่ือนไขที่ กําหนด 
ใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน กรม*จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑๓.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรม* ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรม*จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๓.๕ กรม* สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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   ** ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑ .๗ จะนํามาใช้ในกรณี 
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปน้ี 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................   
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ในสัญญา  
หรือภายในระยะเวลาที่กรม*ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗ 
 

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่ อกรม* ได้คัดเลือกผู้ มีสิทธิ เสนอราคารายใดให้ เป็นผู้ รับจ้ างและได้ตกลงจ้ างก่อสร้ าง 

ตามประกาศน้ีแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก.............................................**หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช .  ปวส .  และ ปวท .  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ .  รับรองให้ เข้ารับราชการได้**  
ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ...........................ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง 
ดังต่อไปน้ี 

๑๕.๑ ....................................................................................................................................... 
๑๕.๒ ....................................................................................................................................... 
      .................................ฯลฯ..................................... 

 
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ 
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
        ................................***...................................... 
        ............................(วัน เดือน ปี)............................ 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
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หมายเหตุ   
 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหา
พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน  
คือ ช่วงแรก ต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเน่ืองกันในช่วงที่สอง คือ ต้ังแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น 
กําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่  
๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเน่ืองในช่วงที่สองให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่  
๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง  
คือ ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

* คําว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งอาจเลือกใช้คําอ่ืนเช่น “จังหวัด” “สํานักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้คําดังกล่าว 
ในส่วนที่เก่ียวข้องทั้งหมด  
 ** ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ ดําเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ 
ตามความจําเป็น 
 *** ให้ระบุช่ือกรม จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่จัดหา พร้อมประทับตรา โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ เป็นผู้ลงช่ือย่อกํากับตรา 
 **** อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปน้ี อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
 การเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นตํ่าแต่ละคร้ังในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากคํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับน้ัน โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท  
ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ 
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นตํ่าสูงกว่า 
ราคาขั้นตํ่าที่กําหนดได้ เช่น กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ 
ลดราคาคร้ังถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
กําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นได้ 
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แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
 
เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 
 ๑. ข้าพเจ้า.............................................(ระบุช่ือบริษัท ห้าง ร้าน)...............................................อยู่เลขที่
...................................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต
.............................จังหวัด...........................................โทรศัพท์...............................................โดย
....................................................................................................................................ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี  
ได้พิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่
.......................................โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขน้ันแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทํางาน....................................................................................................... 
ตามข้อกําหนดเง่ือนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. คําเสนอน้ีจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...................วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย และกรม*  
อาจรับคําเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป 
ตามเหตุผลอันสมควรที่กรม* ร้องขอ 
 ๔. กําหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ ได้รับแจ้ง 
จากกรม*..............................................................................ว่าให้เริ่มทํางานตามสัญญา และจะส่งมอบงาน 
ตามเอกสารประกวดราคา โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน...........วัน นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา 
 ๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
  ๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กับกรม*...............................ภายใน..................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา 
  ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรม*..............................................ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญา 
เ ป็นจํ านวนร้อยละ . . . . . . . . . . . . . . .ของราคาตามสัญญา  เ พ่ือ เ ป็นหลักประกันการปฏิ บั ติตามสัญญา 
โดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นน้ี ข้าพเจ้ายอมให้กรม* ริบหลักประกันซอง
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่กรม* และกรม* 
มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 ๖. ข้ าพเจ้ ายอมรั บว่ ากรม* ไม่ มี ความผู กพันที่ จะรับคํ าเสนอนี้  รวมท้ั งไม่ ต้ องรั บผิ ดชอบ 
ในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
       **๗. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามท่ีได้ทําความเข้าใจและตามความผูกพัน 
แห่งคําเสนอน้ี ข้าพเจ้าขอมอบ.............................................................................เพ่ือเป็นหลักประกันซอง 
เป็นจํานวนเงิน..................................................................บาท มาพร้อมกันน้ี 
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 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ย่ืนในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรม* ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 
 ๙. การย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี ได้ย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม 
และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล 
หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ย่ืนเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 
 เสนอมา ณ วันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ. .................................... 
 
 
       ลงช่ือ .................................................................... 
          (...................................................................) 
       ตําแหน่ง ..................................................................... 
                   ประทับตรา    (ถ้ามี)  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ  
 
 * คําว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งอาจเลือกใช้คําอ่ืน เช่น “จังหวัด”  “สํานักงาน”  ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้คําดังกล่าวในส่วน 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
 ** ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจําเป็น     
                 
              
 



หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 หนั ง สื อ แ ส ด ง เ ง่ื อ น ไ ข นี้  เ ป็ น ห นั ง สื อ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เ ป็ น  ๓  ฝ่ า ย  ร ะ ห ว่ า ง
..........................................(ชื่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ).................................................................... 
โดย............................................................ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคาซึ่งต่อไปน้ี  
เรียกว่า  “ผู้รับบริการ” โดย.........................................(ชื่อบริษัทตลาดกลาง).....................................
ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และ.................................(ระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจํากัด  บริษัทมหาชน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฯลฯ).................................................  
โดย.......................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหน่ึง  
 ทั้ง ๓ ฝ่ายตกลงยินยอมรับเง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงค์และขอบเขต 
  ผู้รับบริการประสงค์จะเปิดทําการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด
ข้อกําหนดหรือประกาศของ .................................... (ชื่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ)............................. 
เร่ือง ...................................................................................................................................................... 
เลขที่ ........................................ ลงวันที่ .................................... และผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงดําเนินการ 
ตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  และผู้ที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ .................................... 
................................................................. (ชื่อหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ)....................................... 
เร่ือง ..................................................................................... เลขที่ ................................................... 
ลงวันที่ ................. จะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และยินยอมปฏิบัติ 
ตามระเบียบฯ ข้างต้น  
 ๒. ข้อกําหนดอื่น 
  ๒.๑  หน้าที่ของผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 ๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานท่ี 
ที่กําหนดโดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน ๓ คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนได้  
แต่สามารถถอดถอนผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้  

 ๒.๑.๒ เม่ือการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใด 
คนหน่ึงของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนาม
ยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.๐๐๘ ที่กรรมการประกวดราคานํามามอบให้ ณ ห้องเสนอราคา 
ที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาประจําอยู่ จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้ 

 ๒.๑.๓ ผู้ มีสิทธิเสนอราคาต้องทําการศึกษาประกาศการประกวดราคา 
ของผู้รับบริการและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมท้ังต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบ 
และวิ ธี ก า ร เสนอราคาของผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์  ที่ แสดงไว้ ในเ ว็บไซด์ 
www.gprocurement.go.th และผู้ มีสิทธิเสนอราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึง 
กําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในคร้ังนี้ 



ตัวอักษร 

- ๒ - 
 

๒.๒ การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ให้ผู้รับบริการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ ๒.๕ 

ของวงเงินที่จัดหา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเง่ือนไข ดังนี้ 
๒.๒.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ 

เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
๒.๒.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ  
๒.๒.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคา

ผิดเง่ือนไขที่ กวพ.อ. กําหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
หรือเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) แต่ละครั้งที่เสนอลดราคาน้อยกว่า.......บาท   

๒.๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคา
สุดท้ายในการเสนอราคา 
  ๒.๓ ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ 
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ รับบริการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา   
ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ ให้ กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นจํานวนเงิน...............................................บาท (…………………………………….…………....................)  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยจ่ายชําระงวดเดียวภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ  
   ๒.๔ การอุทธรณ์การเสนอราคา 
   กรณีที่ผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่ เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับ 
ผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ให้เสร็จ 
ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งในระหว่างนี้จะดําเนินการขั้นตอนต่อไปมิได้ 
   ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับระบบหรือข้อมูล 
การเสนอราคาประมูลของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
จะนําส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของเคร่ืองแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลต่อผู้รับบริการ
เท่านั้น 

๒.๕  การสงวนสิทธ์ิของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๕.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล  

ควรทําการเสนอราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย ๑ นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผื่อเวลาสําหรับ 
การเดินทางของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ Server     
    ๒.๕.๒  จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานข้อมูลกลาง
จากเคร่ืองแม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น  
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 ทั้ง ๓ ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือ
ฉบับนี้รวมถึงเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประมูลฯ 
ในวันและเวลาดังกล่าว 
 
 

ชื่อ 
 

ตําแหน่ง 

.......................................................... 
(………………..…………………..) 

ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

ผู้รับบริการ 
 

 
ชื่อ 

 
ตําแหน่ง 

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

ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชื่อ 

 
ตําแหน่ง 

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

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 




