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ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนบท้ายบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด./2105/2559 ลงว้ันที่ 5 ตุลาคม 2559
ตัวอยางประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (งานจางกอสราง)
ปรับปรุงตามหนังสือดวนทีส่ ุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง ประกวดราคาจาง.........................................................................
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ EB (กส)................................
-------------------------------------กรมชลประทาน โดย.......................................................... มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
.................................................................... ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสราง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น .............................บาท (...............................................................)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ* ดังตอไปนี้
1. เปน (นิติบุคคล) ** ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว (**การ
ประกวดราคาจางกอสรางตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไปจะตองกําหนดใหผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล)
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมชลประทาน
ณ วั นประกาศประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิกส หรือไมเปน ผูกระทําการอันเปน การขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเ สนอราคาตองไม เ ปน ผูที่ถูกประเมิน สิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
***
6. ผูเ สนอราคาจะต อ งเป น นิติบุค คล หรือ กลุม กิจ การรว มคา ที่ป ระกอบดว ยนิติบุค คลซึ่งมี
อาชีพรับจางกอสราง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ใหใชในกรณีที่มีการกําหนดชั้นเทานั้น)
6.1 ผูเสนอราคาในนามตนเองเพียงรายเดียว ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
ของกรมชลประทาน ชั้นที่.............. หรือชั้นที่................ หรือชั้นที่...................
6.2 ผูเสนอราคาในนามกลุมกิจการรวมคาที่ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กลุมกิจการรวมคา
ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมชลประทาน ชั้นที่.... หรือชั้นที่..... หรือชั้นที่.....
6.3 ผูเสนอราคาในนามกลุมกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมชลประทาน ชั้นที่.... หรือชั้นที่.....
หรือชั้นที่.....
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
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****
7. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจาง สัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา……….........…………..บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ (ใหใชในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานเทานั้น)
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
7.1 กรณีที่กิจการร วมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุ คคลใหม โดยหลักการกิจการรวมค า
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคา
ในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสราง
ของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
7.2 กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวน
แตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจั ดจ างภาครัฐดวยอิ เล็ กทรอนิ กส กิจการรวมคานั้นสามารถใช ผลงาน
กอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ “กิ จการร วมค าที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
****
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
****
9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
****
10. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กํ า หนดยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ในวันที่...........................ระหวางเวลา................น. ถึง..............น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
***** ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ................... บาท ผาน
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ในระหวางวันที่ ....................
ถึงวันที่.................. โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลัง
จากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตกรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข .................... ในวันและเวลาราชการ
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ผูส นใจต องการทราบรายละเอีย ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สถานที่ห รือแบบรูปรายการละเอี ย ด โปรด
สอบถามมายังกรมชลประทาน ผานทางอีเมล.................................................. (ระบุชื่ออีเมลของหนวยงาน
เจาของงาน) ภายในวัน ที่.............................โดยกรมชลประทาน จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานอีเมล
....................................... (ระบุชื่ออีเมลของหนวยงานเจาของงาน)และ www.gprocurement.go.th ในวันที่
................................*****
***
การประกวดราคาไดกําหนดเงื่อนไขใหมีการจายเงินคาจางลวงหนาในอัตรารอยละ 15 (สิบหา)
ของราคาคาจางและไดนําสัญญาแบบปรับราคาได (Esculation Factors) ตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 มาใช ซึ่งไดกําหนดเงื่อนไข
หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตร และวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดไวในเงื่อนไขการ
ประกวดราคาแล ว ***เนื ่ อ งจากงานกอ สรา งรายนี้เ ปน ประเภทงานตามมติค ณะรัฐ มนตรีแ จง โดย
หนั งสื อสํานั กเลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร 0205/ว 84 ลงวั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2543 ผู เ สนอราคา
จะตองจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง”
ยื่นเสนอมาพรอมกับเอกสารประกวดราคา รายละเอียดตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
****** การประกวดราคาจางกอสรางดวยวิ ธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้จ ะ
ดําเนินการโดยใชจายจาก............................................ กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ ........................................ พ.ศ. ......................
(............................................)
...........................................ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ
*

การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองตรงกับคุณสมบัติของ
ผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
** การประกวดราคาจางกอสรางตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป จะตองกําหนดใหผูเสนอราคาเปนนิติบุคคลเทานั้น
ทั้งนี้ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ สร 0203 /ว 80 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2531
*** ใหหนวยงานผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน เลือกใหสอดคลองกับคําสั่งกรม และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
**** สําหรับเงื่อนไขตามขอ 8 – 10 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
***** อัตราคาขายเอกสารประกวดราคาใหเปนไปตามคําสั่งกรม
****** ใหหนวยงานผูออกประกาศ เปนผูก ําหนด (กอนวันเสนอราคา อยางนอย 2 วันทําการ)
******* เพิ่มเติมขอความตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สดุ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กองพัสดุ (www.supplyrid.com)

ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนบท้ายบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด./2105/2559 ลงว้ันที่ 5 ตุลาคม 2559
ตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (งานจางกอสราง)

ปรับปรุงตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e–bidding)
เลขที่ EB (กส)....………….……………..
การจาง........…………........................………………………
ตามประกาศกรมชลประทาน
ลงวันที่………………………………………….
--------------------------------------------------กรมชลประทาน ซึ่ง ตอ ไปนี้เ รีย กวา “กรม” มีค วามประสงคจ ะประกวดราคาจา งดว ยการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส…………………….…….….…………………………….……………………………………….……………
ณ....................................................................................................... โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาจาง (สําหรับงานจางกอสรางนี้ กรมใชแบบสัญญาจางตามขอ 1.14)
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
ใหพิมพขอความนี้
(1) หลักประกันการเสนอราคา
เพิ่มใน Template
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(4) หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 รายละเอี ยดการคํ านวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
* 1.9 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.10 แบบหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.11 หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงิน
1.12 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ/ผูมีอํานาจควบคุม
และแบบบัญชีผูถือหุนรายใหญ
1.13 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน
1.14 แบบสัญญาจาง (แบบสัญญาจางที่ใชสําหรับงานจางกอสรางนี้)
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ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนบท้ายบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด./2105/2559 ลงว้ันที่ 5 ตุลาคม 2559
ตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (งานจางกอสราง)
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1.15 เงื่อนไขทั่วไปของงานกอสราง
1.16 เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง
1.17 รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม
1.18 ขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันยื่นขอเสนอของเสนอราคา (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดชั้นตามขอ 2.6 เทานั้น)
1.19 ระบบความปลอดภัยในการทํางานกอสราง (ใหใชในกรณีที่งานเขาขายมติคณะรัฐมนตรี
แจงตามหนังสือที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543)
1.20 ปะหนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส
(ใชสําหรับการประกวดราคาที่กําหนดใหมีการวิจารณ)
..................ฯลฯ....................
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเ สนอราคาตองเป น (นิ ติบุ คคล) ** ผูมีอาชีพรับ จางงานที่ป ระกวดราคาจาง ** (การ
ประกวดราคาจางกอสรางตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป จะตองกําหนดใหผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล)
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู เ สนอราคาต องไม เ ปน ผูมีผ ลประโยชนรว มกัน กับ ผูเ สนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศ
ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส หรือไม เป นผูกระทําการอันเปน การขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
****
2.6 ผู เ สนอราคาจะต องเปน นิติบุค คล หรือ กลุม กิจ การรว มคา ที่ป ระกอบดว ยนิติบุค คลซึ่ง
มีอาชีพรับจางกอสราง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ใหใชในกรณีที่มีการกําหนดชั้นเทานั้น)
2.6.1 ผูเสนอราคาในนามตนเองเพียงรายเดียว ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนใน
การจางของกรมชลประทาน ชั้นที่.............. หรือชั้นที่................ หรือชั้นที่...................
2.6.2 ผูเสนอราคาในนามกลุมกิจการรวมคาที่ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กลุมกิจการ
รวมคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมชลประทาน ชั้นที่.... หรือชั้นที่..... หรือชั้นที่.....
2.6.3 ผูเสนอราคาในนามกลุมกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมชลประทาน ชั้นที่.... หรือชั้นที่.....
หรือชั้นที่.....
ทั้ งนี้ “กิ จการร วมค าที่ จดทะเบี ยนเป นนิ ติ บุ คคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
****
2.7 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จาง สัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา……….........…………..บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
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ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ (ใหใชในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานเทานั้น)
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
2.7.1 กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคา
ในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสราง
ของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
2.7.2 กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแต
ละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคาราย
ใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสราง
ของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้ งนี้ “กิ จการร วมค าที่ จดทะเบี ยนเป นนิ ติ บุ คคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
***
2.8 บุ คคลหรื อนิ ติบุ ค คลที่จ ะเขาเป น คูสัญ ญาตองไม อยูในฐานะเป น ผูไมแ สดงบัญ ชีร ายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
***
2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
***
2.10 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ หา งหุ น ส ว นจํ ากั ด ให ยื่ น สํ าเนาหนั งสื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
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ธรรมดาที่มิใชสัญชาติ ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดิน ทาง หรือผูรวมค าฝายใดเปนนิติ บุคคล ให ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (1)
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4.3) .....................................................
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแทน
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5
*
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ 2.7 เทานั้น)
(4) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(5) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
*
(5.1) หลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันยื่นเอกสารเสนอ
ราคาประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส ดา นบุค ลากร ดา นเครื่อ งจัก ร เครื่อ งมือ โรงงาน และดา นฐานะทาง
การเงิน ดังหลักเกณฑและแบบกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ (ใหใชในกรณีที่มีการ
กําหนดชั้น ตามขอ 2.6 เทานั้น)
*
(5.2) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง โดยมีรายละเอียดตามที่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ (ใหใชในกรณีที่งานเขาขายมติคณะรัฐมนตรี แจงตาม
หนังสือที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 ผูเสนอราคาจะตองจัดทําเอกสารรายละเอียด
เป นภาษาไทย เกี่ยวกับ “ระบบการจั ดการความปลอดภัยในการทํา งานกอสราง ยื่น มาพรอมเอกสาร
ประกวดราคา โดยมีรายละเอียดและขอกําหนดตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา)
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครั ฐด ว ยอิ เล็ กทรอนิ กส ตามแบบในขอ 1.7 (2) โดยไม ตองแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู เ สนอราคาต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอ
ราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
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4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา....240...วัน นับแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน.........วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเข า ใจเอกสารประกวดราคาจ า งอิ เ ล็ก ทรอนิ กสทั้ง หมดเสีย กอ นที่จ ะตกลงยื่น เสนอราคาตามเงื่ อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
4.5 ผู เ สนอราคาจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่…………………………….... ระหวางเวลา…………..……..น. ถึง…………………น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส จะดํ าเนิน การตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ของผู เ สนอราคาแต ล ะรายว า เป น ผู เสนอราคาที่มี ผ ลประโยชนร ว มกัน กับ ผูเ สนอราคารายอื่ น
ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะวินิจฉัย
ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผู เ สนอราคาจะตองลงทะเบีย นเพื่อเขาสู กระบวนการเสนอราคา ตามวั น เวลา ที่
กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู เ สนอราคาต อ งศึ ก ษาและทํ า ความเข า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคาด ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
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5. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ........................บาท
(....................................................................)
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐ บาลไทย มาวางเปน หลักประกัน
การเสนอราคา จะตอ งสง ตน ฉบับ เอกสารดัง กลา วมาใหส ว นราชการตรวจสอบความถูก ตอ ง ในวัน ที่
............................ระหวางเวลา........................น. ถึง..........................น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน
การเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคา
ที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใน
ประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตอง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอ
ราคากับทางราชการ
ทั้งนี้ “กิจการรว มคาที่จ ดทะเบีย นเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรว มคาที่จ ด
ทะเบี ยนเป น นิติบุ คคลต อหนว ยงานของรัฐซึ่งมีห นาที่รับจดทะเบีย น (กรมพัฒนาธุรกิจ การคา กระทรวง
พาณิชย)
หลัก ประกัน การเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วั น
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิ จารณาผลการยื่ นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ….. (หลักเกณฑราคา / หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา)……. และจะ
พิจารณาจาก ........(ราคารวม / ราคาตอรายการ / ราคาตอหนวย) *****…..…
*****
6.2 ในการพิ จ ารณาผู ช นะการยื่ น ข อ เสนอ ส ว นราชการจะใช ห ลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ค า
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด
ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price)
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(2) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
-6สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กองพัสดุ (www.supplyrid.com)
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ตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (งานจางกอสราง)
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(3) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(4) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(5) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100
6.3 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิด หลง
เพีย งเล็ก นอย หรือ ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
6.4 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ กรม มี สิ ท ธิ ใ ห ผู เ สนอราคาชี้ แ จงข อเท็ จ จริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
******
6.6 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิ จ ารณาเลื อกจ า ง ในจํ า นวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ ผู เ สนอราคารายที่ เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว า ไม อ าจ
ดํ า เนิ น งานตามสั ญ ญาได คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ กรมจะให
ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น
6.7 ในกรณี ที่ปรากฏข อเท็จจริงภายหลังจากการพิจ ารณาขอเสนอวา ผูเ สนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6 กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
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แนบท้ายบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด./2105/2559 ลงว้ันที่ 5 ตุลาคม 2559
ตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (งานจางกอสราง)
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ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนิน การไปแลวจะเปน ประโยชนแก ทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกลาวได
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3
กับกรม ภายใน…..15…วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
ร อ ยละ......5.......ของราคาค า จ า งที่ ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด ให ก รมยึ ด ถื อ ไว ใ นขณะทํ า สั ญ ญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3
วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
******* 8.1 (สําหรับการจางที่เปนราคาตอหนวย)
กรมจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวยที่กําหนดไว
ในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 125 (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน
รอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจาย
ใหในอัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(2) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณ
งานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ 83 (แปดสิบสาม) ของ
ราคาตอหนวยตามสัญญา
(3) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนดไว
ในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปน
คา overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวาง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอ
หนวยตามสัญญา
การจายเงินเพิ่มชดเชยเปนคา overhead และ mobilization ตามวรรคกอน กรมจะจาย
ใหแกผูรับจางในงวดสุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา
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(4) กรมจะจายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตน ในงวดสุดทายของการ
จายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เวนแตกรณีกรม
พิจารณาแลวเห็นวาปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในขอ (1) และ (2) มิไดมีสวนเกี่ยวของกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้ง
งานที่เหลืออยูมิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานที่แลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ดังนี้กรมอาจจายเงินที่
เพิ่มขึ้นใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดนั้น ๆ
การพิจ ารณาวางานใดจะต องดว ยหลักเกณฑดังกลาวในวรรคกอนหรือไม เปน ดุล ยพิ นิจ โดย
เด็ดขาดของกรม
กรมจะจ า ยเงิ น ค า จ า งให แก ผู รับ จ างเป น รายเดื อนตามเนื้อ งานที่ทํ า เสร็จ จริง เมื่ อกรมหรื อ
เจาหนาที่ของกรมไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหง
สัญญาทุกประการ กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง
การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ รวมทั้งการ
ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวในสัญญา ขอ 20
8.2 (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน…………….งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…...…ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……….…………
ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……..ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….….
ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน
……………………………..ฯลฯ……………………………
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ………….ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ...0.10...ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ
ดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา...……ป………..เดือน นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน……..….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ…15..ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.4 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ
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ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (3) ใหแกกรมกอนการรับชําระเงิน
ลวงหนา นั้น
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กรมจะหักเงินจํานวนรอยละ 10 ของเงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปน
ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน (สําหรับสัญญาที่เปนราคา
ตอหนวย) หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผู รั บ จ า งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอเงิ น ประกั น ผลงานคืน โดยผู รับ จา งจะต องวางหนั งสื อค้ํ าประกัน ของ
ธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (4) หรือหนังสือค้ํา
ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่ งได แจงชื่อเวีย นให สวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมให ใชต ามแบบหนังสื อค้ํ า
ประกันดังระบุในขอ 1.4 (4) มาวางไวตอกรมเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได
กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจาง
พรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
13. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
13.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป...................เงินกูจาก
...................................................และเงินชวยเหลือจาก………………………………………….……….
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ
ประจําป......................... เงินกูจาก..........………….และเงินชวยเหลือจาก…………………..แลวเทานั้น
ราคากลางของงานก อสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปน เงิ นทั้งสิ้ น……...……..บาท
(……………….....................................….)
13.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ไดประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้ น ต องนํ า เข า มาโดยทางเรื อในเสนทางที่มีเรือไทยเดิน อยู และสามารถใหบ ริการรับ ขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุ ญาตเช นนั้นกอนบรรทุ กของลงเรืออื่ น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
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13.3 ผู เ สนอราคาซึ่ งกรมไดคัดเลื อกแลว ไมไปทําสั ญ ญา หรื อขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
13.4 กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
14. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.5
15. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว
ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจากสถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเทา จาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ…10….ของแตละ สาขาชางแต
จะตองมีจํานวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
15.1 ………………………………………………………………………………………
15.2 ……………………...…………………………………………………………………
…………………ฯลฯ……………………
16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
……………กรมชลประทาน ********………..………
………………….….(วัน เดือน ป)………….……
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หมายเหตุ

*

ขอความขีดเสนใต เปนขอความที่กําหนดเพิ่มเติมจากตัวอยางที่ กวพ. กําหนด เพื่อใหสอดคลองกับคําสั่ง หรือ
แนวทางปฏิบัติที่กรมชลประทานกําหนดไว
** ใหหนวยงานผูดําเนินการเอกสารประกวดราคาเลือกใชตามความจําเปน (การประกวดราคาจางกอสราง ตั้งแต
1,000,000 บาทขึ้ น ไป จะต อ งกํ า หนดให ผู เ สนอราคาเป น นิติ บุ ค คลเท านั้ น ทั้ ง นี้ ต ามหนั ง สื อ สํ า นัก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ดวนมากที่ สร 0203/ว 80 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2521)
*** สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามขอ 2.8 – 2.10 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
**** ใหหัวหนาสวนราชการผูดําเนินการประกวดราคาเลือกใชตามความจําเปน ขอ 2.6 หรือ ขอ 2.7 และ กําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา ดังนี้
- ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/13049 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552
***** ใหหนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสเลือกใชตามความจําเปน
• ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 6.1 สวนราชการ
สามารถใชดุลยพินิจเลือกใชหลักเกณฑดังนี้
หลักเกณฑราคา (Price) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการยื่นขอเสนอโดยพิจารณาจากผูที่เสนอราคาต่ําสุดเรียง
ตามลําดับ
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการยื่นขอเสนอ
โดยพิจารณาจากคาคะแนนถวงน้ําหนักที่ไดประเมินตามปจจัยหลักที่สวนราชการกําหนด จากผูที่ไดคะแนนสูงสุด
เรียงตามลําดับ
• ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) ตามขอ 6.2 สวน
ราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกปจจัยหลักที่จะนํามาใชไดตามเหมาะสม ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวา 2 ปจจัย และ
ดําเนินการกําหนดน้ําหนักของตัวแปรหลักที่เลือกใช โดยใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100
****** การใชดุลพินิจตามเงื่ อนไขที่กําหนด ขอ 6.6 สวนราชการจะต องใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดานคุณภาพ คุณสมบัติทาง
เทคนิค หรือเหตุอื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทางราชการ หรือมีหลักฐานและขอเท็จจริง
ชัดเจนที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
******* แกไขใหเปนไปตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ อส 0005/4178 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
******** ใหระบุชื่อกรมชลประทานพรอมประทับตราโดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงชื่อยอกํากับตรา
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ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง ประกวดราคาจาง....................................................
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ EB (จ) .............../.......................
-------------------------------------กรมชลประทาน โดย .......................................................... มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
.................................................................... ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จาง ....................................
ของงาน/กิจกรรม ...........................................................................................................................................
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ* ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมชลประทาน
ณ วั นประกาศประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิกส หรือไมเปน ผูกระทําการอันเปน การขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเ สนอราคาตองไม เ ปน ผูที่ถูกประเมิน สิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
****
6. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานจางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
สัญญาเดี ย ว ในวงเงิ น ไม น อยกวา ……….........…………..บาท และเปน ผลงานที่เปน คูสัญ ญาโดยตรงกั บ สว น
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ (ใหใชในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานเทานั้น)
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
6.1 กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม
“กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
6.2 กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
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ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคา
หลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
**
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
**
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
**
9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กํ า หนดยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ในวันที่...........................ระหวางเวลา................น. ถึง..............น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคา ชุดละ................... บาท*** ผาน
ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละชํ า ระเงิ น ผ า นทางธนาคาร
ในระหว า งวั น ที่
.................................. ถึงวันที่ ................................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตกรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข .................... ในวันและเวลาราชการ
ผูส นใจต องการทราบรายละเอีย ดเพิ่มเติมโปรดสอบถามมายังกรมชลประทาน ผานทางอีเมล
.................................................. (ระบุชื่ออีเมลของหนวยงานเจาของงาน) ภายในวันที่.............................โดย
กรมชลประทาน จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานอีเมล.................................................. (ระบุชื่ออีเมลของ
หนวยงานเจาของงาน) และ www.gprocurement.go.th ในวันที.่ ...............................***
**** การประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้จะดําเนินการโดย
ใชจายจากเงิน ........................................................................... กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ ........................................ พ.ศ. ......................
(............................................)
...........................................ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน
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ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนบท้ายบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด./2105/2559 ลงว้ันที่ 5 ตุลาคม 2559
ตัวอยางประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) (จางที่มิใชงานกอสราง)

ปรับปรุงตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

หมายเหตุ
*

กําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
จะตองตรงกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
** สําหรับเงื่อนไขตามขอ 6 – 8 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
*** ใหหนวยงานผูออกประกาศเปนผูก ําหนด (กอนวันเสนอราคา อยางนอย 2 วันทําการ)
**** เพิ่มเติมขอความตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สดุ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
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ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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ตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (จางที่มิใชงานกอสราง)
ปรับปรุงตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ EB (จ).......................................
การจาง..............................................................................................
ตามประกาศกรมชลประทาน
ลงวันที่…………………………….
-----------------------------กรมชลประทาน ซึ่ง ตอ ไปนี้เ รีย กวา “กรม” มีค วามประสงคจ ะประกวดราคาจา งดว ยการ
ประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ………………………………………………….…….….……………………………………………………
ของงาน/กิ จ กรรม……….…………………………………………………………..……… โดยมี ข อแนะนํ าและข อกํ าหนด
ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาจาง (สําหรับงานจางนี้ กรมใชแบบสัญญาจางตามขอ 1.13)
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
ใหพิมพขอความ
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
นี้เพิ่มใน
(๒) หลักประกันสัญญา
Template
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
๑.7 หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงิน
๑.8 เงื่อนไขเฉพาะการประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.9 บัญชีรายการจาง
*
1.10 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ/ผูมีอํานาจควบคุม
และแบบบัญชีผูถือหุนรายใหญ
1.11 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน
1.12 รายละเอียดขอบเขตของงาน
1.13 แบบสัญญาจาง (แบบสัญญาจางที่ใชสําหรับงานจางนี้)
1.14 ปะหนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส
(ใชสําหรับการประกวดราคาที่กําหนดใหมีการวิจารณ)
..................ฯลฯ....................
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๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.5
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
****
2.6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานจางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จาง สัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา……….........…………..บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ (ใหใชในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานเทานั้น)
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
2.6.1 กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาใน
นาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
2.6.2 กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแต
ละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวน
แตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผู
รวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ บุคคลใหม” หมายความว า กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
*** 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
*** 2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
*** 2.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
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๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ หา งหุ น ส ว นจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนัง สื อรั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ไดระบุไวใน (๑)
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4.3) ...............................................................................
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนั งสื อมอบอํ า นาจซึ่ งป ดอากรแสตมป ต ามกฎหมายในกรณีที่ ผู เ สนอราคามอบ
อํานาจ ใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) บัญชีรายการจาง ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ
รวมทั้งกําไรไวดวย
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สําเนาหนังสือรับรองผลงานจาง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ 2.6)
(4.2) ......................................................
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
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๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เ สนอราคาต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา..........วัน นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จไมเกิน.......วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเริ่มทํางาน **
๔.๔ ก อ นเสนอราคา ผู เสนอราคาควรตรวจดู รา งสั ญ ญา แบบรูป และรายละเอี ย ด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผู เ สนอราคาจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตาม
ขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏต อคณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิก สก อนหรื อ
ในขณะ ที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิได
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่ เ สนอจะต อ งเป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ า มี ) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบี ยนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
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๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ างภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส โดยใช ห ลักประกัน อย างหนึ่งอยางใดดังต อไปนี้ จํานวน................... บาท
(..........................................)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน
การเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่
เสนอราคาในรู ปแบบของ “กิจ การรวมค า” ประสงคจะใชห นังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใน
ประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตอง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอ
ราคากับทางราชการ
ทั้ งนี้ “กิ จ การร ว มค า ที่ จ ดทะเบีย นเปน นิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจ การรว มคาที่จ ด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ……………….. (หลักเกณฑราคา / หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา)
……………. และจะพิจารณาจาก ........(ราคารวม / ราคาตอรายการ / ราคาตอหนวย) **…..…
** 6.2 ในการพิ จ ารณาผู ช นะการยื่น ขอ เสนอ สว นราชการจะใช ห ลั กเกณฑ การประเมิ น ค า
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price)
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(2) ................................................
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(3) ................................................
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(4) ................................................
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(5) ................................................
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
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โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100
6.3 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
6.4 กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเสนอ
ราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.5 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ในการทํ า สัญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
****
๖.6 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไม พิจารณาจัดจางเลยก็ ได สุดแตจะพิ จารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ผู เ สนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะให ผูเสนอราคา
นั้ น ชี้ แ จงและแสดงหลั ก ฐานที่ ทํ า ให เ ชื่ อ ได ว า ผู เ สนอราคาสามารถดํ า เนิ น งานตามประกวดราคาจ า ง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู
เสนอราคารายนั้น
๖.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเ สนอราคา ที่กระทําการอัน เปนการขัดขวางการแขงขั นราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๕ กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได
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๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓
กับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับ ถัดจากวันที่ไดรั บแจง และจะต องวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิ นเทากั บ
รอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น ไมเกิน
๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน…………….งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…......ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………
...................................... ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…......ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………
...................................... ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน
……………………………..ฯลฯ……………………………
งวดสุ ดท า ย เป น จํ า นวนเงินในอัตรารอยละ………….ของคาจาง เมื่อผูรับ จางไดป ฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย

สัญญาตอวัน

9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ............จะกําหนดในอัตรารอยละ....0.10... ของคาจางตาม

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตาม
แบบดังระบุในขอ ๑.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา................ป.............เดือน นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..................วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑1.๑ เงิน คาจางสํ าหรับ งานจางครั้ งนี้ ไดมาจากเงิน งบประมาณประจําป........................
เงินกูจาก............................................และเงินชวยเหลือจาก...........................................
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การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติจากเงินงบประมาณประจําป
.....................เงินกูจาก..................และเงินชวยเหลือจาก........................... แลวเทานั้น
๑1.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ได
ประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ว ถ าผู รั บ จ างจะต อ งสั่ ง หรื อนํ า สิ่ ง ของมาเพื่ องานจ างดั งกลา วเข ามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรื อไทย ซึ่ งจะต องได รั บอนุ ญ าตเช น นั้น ก อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑1.4 กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่ อกรมได คัด เลื อกผู เ สนอราคารายใดให เป น ผู รับ จา งและได ตกลงจา งตามประกาศนี้แ ล ว
ผู เ สนอราคาจะต องตกลงว า ในการปฏิ บั ติง านจางดัง กล าว ผูเ สนอราคาจะตอ งมีแ ละใช ผูผ านการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจากสถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเทา จาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ............ ของแตละสาขาชาง แต
จะตองมีจํานวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
12.1 ………………………………………………………………………………………
12.2 ……………………………………………………………………………………..
……………………………………ฯลฯ................................................
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการทํางานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
.......................... กรมชลประทาน ***** …………….
…………………… (วัน เดือน ป) …………….............
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หมายเหตุ
*

**

ขอความขีดเสนใต เปนขอความที่กําหนดเพิ่มเติมจากตัวอยางที่ กวพ. กําหนด เพื่อใหสอดคลองกับคําสั่ง หรือ
แนวทางปฏิบัติที่กรมชลประทานกําหนดไว

ใหหนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสเลือกใชตามความจําเปน
- ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 6.1 สวน
ราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกใชหลักเกณฑดังนี้
หลักเกณฑราคา (Price) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการยื่นขอเสนอโดยพิจารณาจากผูที่เสนอราคาต่ําสุด
เรียงตามลําดับ
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการ
ยื่นขอเสนอโดยพิจารณาจากคาคะแนนถวงน้ําหนักที่ไดประเมินตามปจจัยหลักที่สวนราชการกําหนด จากผูที่
ไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ
- ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) ตามขอ 6.2 สวน
ราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกปจจัยหลักที่จะนํามาใชไดตามเหมาะสม ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวา 2 ปจจัย
และดําเนินการกําหนดน้ําหนักของตัวแปรหลักที่เลือกใช โดยใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100
*** สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามขอ 2.6 – 2.8 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
**** การใชดุลพินิจตามเงื่อนไขที่กําหนด ขอ 6.6 สวนราชการจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบที่
เกี ่ย วขอ ง ประกอบกับ ตอ งมีห ลัก ฐานและขอ เท็จ จริง ที ่ช ัด เจนโดยปราศจากขอ โตแ ยง ในดา นคุณ ภาพ
คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทางราชการ หรือมีหลักฐาน
และขอเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
***** ใหระบุชื่อกรมชลประทานพรอมประทับตราโดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงชื่อยอกํากับตรา
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กองพัสดุ (www.supplyrid.com)

ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนบท้ายบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด./2105/2559 ลงว้ันที่ 5 ตุลาคม 2559
ตัวอยางประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

ปรับปรุงตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ....................................................
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ EB (ซ)......................................
-------------------------------------กรมชลประทาน โดย .......................................................... มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
1. ..................................................................................จํานวน......................................................
2. ..................................................................................จํานวน......................................................
3. ..................................................................................จํานวน......................................................
4. ..................................................................................จํานวน......................................................
*
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเ ปน ผูมีผลประโยชนร วมกัน กับผู เสนอราคารายอื่ นที่ เข ายื่นขอเสนอให แกกรมชลประทาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไม เ ป น ผู ได รั บ เอกสิ ทธิ์ ห รื อความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย อมขึ้นศาลไทย เวน แตรัฐ บาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผู เ สนอราคาต องไม เ ป น ผู ที่ ถูก ประเมิ น สิ ท ธิ ผู เ สนอราคาในสถานะที่ ห า มเข าเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
**
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
**
7. บุคคลหรื อนิติบุ คคลที่ จะเขาเปนคูสัญ ญากับ หนว ยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนิน การจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
**
8. คูสัญญาต องรับและจายเงิ นผานบัญชีธนาคาร เวน แตการจ ายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กํ า หนดยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ในวันที่...........................ระหวางเวลา................น. ถึง..............น.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กองพัสดุ (www.supplyrid.com)

ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนบท้ายบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด./2105/2559 ลงว้ันที่ 5 ตุลาคม 2559
ตัวอยางประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

ปรับปรุงตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคา ชุดละ................... บาท ไดทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ในระหวางวันที่ .............................
ถึงวันที่ ................................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสได
ภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตกรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข .................... ในวันและเวลาราชการ
ผูส นใจต องการทราบรายละเอีย ดเพิ่มเติมโปรดสอบถามมายังกรมชลประทาน ผานทางอีเมล
.................................................. (ระบุชื่ออีเมลของหนวยงานเจาของงาน) ภายในวันที่.............................โดย
กรมชลประทาน จะชี้ แจงรายละเอี ยดดังกลาวผานอี เมล ............................................(ระบุชื่ออีเ มล ของ
หนวยงานเจาของงาน) และ www.gprocurement.go.th ในวันที่................................**
****
การประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้จะดําเนินการโดยใช
จายจากเงิน.......................................... กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ ........................................ พ.ศ. ......................
(................................................)
...........................................ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ
*

กําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
จะตองตรงกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
** สําหรับเงื่อนไขตามขอ 6 – 8 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
*** ใหหนวยงานผูออกประกาศเปนผูก ําหนด (กอนวันเสนอราคา อยางนอย 2 วันทําการ)
**** เพิ่มเติมขอความตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สดุ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
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ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนบท้ายบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด./2105/2559 ลงว้ันที่ 5 ตุลาคม 2559
ตัวอยางเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ EB (ซ)..............................
การซื้อ........................................................................................
ตามประกาศกรมชลประทาน
ลงวันที่…………………………….
-----------------------------กรมชลประทาน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
๑. …………………………………………………………………………. จํานวน ……………………….
๒. …………………………………………………………………………. จํานวน ……………………….
๓. …………………………………………………….………..…………. จํานวน ……………………….
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับ
นี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหพิมพขอความ
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
นี้เพิ่มใน
Template
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย (สําหรับงานซื้อนี้ กรมใชแบบสัญญาซื้อขายตามขอ 1.12)
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
* เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
1.7 หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงิน
1.8 เงื่อนไขเฉพาะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.9 ใบแจงราคาและรายละเอียดของพัสดุ
1.10 แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ/ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ
1.11 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน
1.12 แบบสัญญาซื้อขาย (แบบสัญญาซื้อขายที่ใชสําหรับการซื้อนี้)
1.13 ปะหนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส
(ใชสําหรับการประกวดราคาที่กําหนดใหมีการวิจารณ)
………………………………….ฯลฯ.....................................
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ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเ ปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.5
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
** 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคู สัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไม แสดงบัญชีรายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
** 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
** 2.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
*
(4.1) ใบแจงราคาและรายละเอียดของพัสดุ
(4.2) ...........................ฯลฯ...........................
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ ดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เ สนอราคาต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคา ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา
รวมทั้ งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษี มูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้ งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ.......................................................
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา………...วัน นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน.............วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ............................... ไปพร อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้ อจัด จางภาครัฐด วยอิ เล็กทรอนิกส เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มี
ความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน .......... วัน
***๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน........................(หนวย) และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่สวนราชการกําหนด โดยลงลายมือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา
(ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 เพื่อใช
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ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่..........................ระหวางเวลา...........น. ถึง.................น.
ณ...............................................
ทั้งนี้ กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่
เหลือหรือไมใชแลว กรมจะคืนใหแกผูเสนอราคา
๔.๖ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวันที…่ ………….....................…ระหวางเวลา.............น. ถึง...............น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.5 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะวินิจฉัย
ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
๔.๘ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่ เ สนอจะต อ งเป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ า มี ) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเ สนอราคาจะตองลงทะเบี ยนเพื่อเข าสู กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐด วยอิเล็ กทรอนิ กส โดยใชหลั กประกั นอยางหนึ่งอย างใดดังตอไปนี้ จํานวน ......................... บาท
(........................................................)
5.1 หนั งสื อค้ํ าประกั น อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุใน ขอ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันทีท่ ี่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
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กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตองในวันที่................
ระหวางเวลา.................น. ถึง................น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน
การเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่
เสนอราคาในรู ปแบบของ “กิจ การรวมค า” ประสงคจ ะใชห นังสื อค้ําประกั นอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใน
ประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคา
กับทางราชการ
ทั้ งนี้ “กิ จ การร ว มค า ที่ จ ดทะเบี ย นเปน นิติบุค คลใหม” หมายความวา กิจ การรว มคา ที่จ ด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑ ……………….. (หลักเกณฑราคา / หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา) ***……….…….
และจะพิจารณาจาก ........(ราคารวม / ราคาตอรายการ / ราคาตอหนวย) ***…..…
***6.2 ในการพิ จ ารณาผู ช นะการยื่ น ข อเสนอ สว นราชการจะใช ห ลั ก เกณฑก ารประเมิ น ค า
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price)
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(2) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(3) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(4) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(5) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100
6.3 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ ะไม รั บ พิ จ ารณาราคาของผูเ สนอราคารายนั้น เวน แตเ ปน ขอผิ ดพลาด
หรื อ ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก น อ ย หรื อ ผิ ด แผกไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารประกวดราคาด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
6.4 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม
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(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) *** หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.5 ในการตั ดสิ น การประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส หรื อ ในการทําสั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
****
6.6 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจ ารณาเลือกซื้อในจํ านวน หรือขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิ ก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน
6.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
๑.๕ กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณี ที่ผู ช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถว น
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.3 ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน
๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.3 กับกรม ภายใน...1๕…
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ…๕… ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน
๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ ๑.4 (๒)
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(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั น นี้ จ ะคื น ให โ ดยไม มี ด อกเบี้ ย ภายใน ๑๕ วัน นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู ช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ.........จะกําหนดในอัตรารอยละ.....0.20…. ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา...........ป.........เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน .........วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป..................... เงินกู
จาก.......................................และเงินชวยเหลือจาก.......................................... การลงนามในสัญญาจะกระทําได
ตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณประจําป............................เงินกูจาก......................... และเงิน
ชวยเหลือจาก........................ แลวเทานั้น
๑0.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(1) แจ งการสั่ งหรื อนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณี ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู ข ายจะต อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑0.๓ ผูเ สนอราคาซึ่ งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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10.๔ กรม สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
.......................... กรมชลประทาน *****…………….
…………………… (วัน เดือน ป) …………….............
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หมายเหตุ

*

ขอความขีดเสนใต เปนขอความที่กําหนดเพิ่มเติมจากตัวอยางที่ กวพ. กําหนด เพื่อใหสอดคลองกับคําสั่ง หรือ
แนวทางปฏิบัติที่กรมชลประทานกําหนดไว
** สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามขอ 2.6 – 2.8 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
*** ใหหนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสเลือกใชตามความจําเปน
• ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 6.1 สวนราชการ
สามารถใชดุลยพินิจเลือกใชหลักเกณฑดังนี้
หลักเกณฑราคา (Price) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการยื่นขอเสนอโดยพิจารณาจากผูที่เสนอราคาต่ําสุดเรียง
ตามลําดับ
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการยื่น
ขอเสนอโดยพิจารณาจากคาคะแนนถวงน้ําหนักที่ไดประเมินตามปจจัยหลักที่สวนราชการกําหนด จากผูที่ไดคะแนน
สูงสุดเรียงตามลําดับ
• ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) ตามขอ 6.2 สวน
ราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกปจจัยหลักที่จะนํามาใชไดตามเหมาะสม ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวา 2 ปจจัย และ
ดําเนินการกําหนดน้ําหนักของตัวแปรหลักที่เลือกใช โดยใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100
**** การใชดุลพินิจตามเงื่อนไขที่กําหนด ขอ 6.6 สวนราชการจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดานคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุ
อื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทางราชการ หรือมีหลักฐานและขอเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อไดวา
การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
***** ใหระบุชื่อกรมชลประทานพรอมประทับตราโดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงชื่อยอกํากับตรา
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ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง ประกวดราคาเชา...................................................
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ EB (ช)......................................
-------------------------------------กรมชลประทาน โดย .......................................................... มีความประสงค จะประกวดราคาเชา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของงาน/กิจกรรม........................................................... ตามรายการ ดังนี้
1. ..................................................................................จํานวน......................................................
2. ..................................................................................จํานวน......................................................
3. ..................................................................................จํานวน......................................................
4. ..................................................................................จํานวน......................................................
*
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาเชาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเ ปน ผูมีผลประโยชนร วมกัน กับผู เสนอราคารายอื่ นที่ เข ายื่นขอเสนอให แกกรมชลประทาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไม เ ป น ผู ได รั บ เอกสิ ทธิ์ ห รื อความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย อมขึ้นศาลไทย เวน แตรัฐ บาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผู เ สนอราคาต องไม เ ป น ผู ที่ ถูก ประเมิ น สิ ท ธิ ผู เ สนอราคาในสถานะที่ ห า มเข าเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
**
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
**
7. บุคคลหรื อนิติบุ คคลที่ จะเขาเปนคูสัญ ญากับ หนว ยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนิน การจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
**
8. คูสัญญาต องรั บและจายเงิ นผานบัญชีธนาคาร เวน แตการจ ายเงินแตละครั้งซึ่งมี มูลค าไม เกิ น
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กํ า หนดยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ในวันที่...........................ตั้งแตเวลา................น. ถึง..............น.
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ตัวอยางประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

-2ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
***
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคา ชุดละ................... บาท ผาน
ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละชํ า ระเงิ น ผ า นทางธนาคาร
ในระหว า งวั น ที่
............................ ถึงวันที่ ................................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตกรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข .................... ในวันและเวลาราชการ
ผูส นใจต องการทราบรายละเอีย ดเพิ่มเติมโปรดสอบถามมายังกรมชลประทาน ผานทางอีเมล
.................................................. (ระบุชื่ออีเมลของหนวยงานเจาของงาน) วันที่.............................โดยกรม
ชลประทาน จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางอีเมล.................................................. (ระบุชื่ออีเมลของ
หนวยงานเจาของงาน) และ www.gprocurement.go.th ในวันที่................................***
****
การประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้จะดําเนินการโดยใช
จายจากเงิน.......................................... กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ ........................................ พ.ศ. ......................
(................................................)
...........................................ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ
*

กําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
จะตองตรงกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
** สําหรับเงื่อนไขตามขอ 6 – 8 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
*** ใหหนวยงานผูออกประกาศ เปนผูก ําหนด (กอนวันเสนอราคา อยางนอย 2 วันทําการ)
**** เพิ่มเติมขอความตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สดุ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 316
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กองพัสดุ (www.supplyrid.com)

29/08/2559

ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนบท้ายบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด./2105/2559 ลงว้ันที่ 5 ตุลาคม 2559

~1~

เอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ EB (ช).........../.............
การเชา...................................................................................
ตามประกาศกรมชลประทาน
ลงวันที่............................................
-------------------------------กรมชลประทาน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
1. …………………………………………………………………………………………….. จํานวน...................
2. …………………………………………………………………………………………….. จํานวน...................
3. …………………………………………………………………………………………….. จํานวน...................
ซึ่งพัสดุที่จะเชานี้ตองอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาเชา (สําหรับงานเชานี้ กรมใชแบบสัญญาเชาตามขอ 1.12)
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
ใหพิมพขอความ
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
นี้เพิ่มใน
(๒) หลักประกันสัญญา
Template
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
* เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
1.7 หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงิน
1.8 เงื่อนไขเฉพาะการประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.9 ใบแจงราคาและรายละเอียดของพัสดุที่เชา
1.10 แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ/ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ
1.11 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน
1.12 แบบสัญญาเชา....... (แบบสัญญาเชาที่ใชสําหรับการเชาครั้งนี้)
1.13 ปะหนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส
(ใชสําหรับการประกวดราคาที่กําหนดใหมีการวิจารณ)
………………………………….ฯลฯ.....................................
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๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษัทจํ า กัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่น สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณี ผู เ สนอราคาเป น บุค คลธรรมดาหรื อคณะบุค คลที่ มิใช นิติบุ คคลใหยื่ น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเข าเปน หุนสว น (ถ ามี) สําเนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
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(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4.3) .................................................
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.๑) ใบแจงราคาและรายละเอียดของพัสดุที่เชา
(4.2) ..............................................................................
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เ สนอราคาต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ ..................................................................................
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา …….. วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …….. วัน นับถัดจากวันลง
นาม ในสัญญาเชา และมีระยะเวลาการเชาของพัสดุแตละรายการตามที่ระบุไวในเงื่อนไขเฉพาะ
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ .......................................................... ไปพร อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จางภาครัฐดว ย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไว เปนเอกสารของทางราชการ
สํา หรั บแคตตาล็ อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับ รองสําเนา
ถู ก ต อ ง โดยผู มี อํ า นาจทํ า นิ ติ ก รรมแทนนิ ติ บุ ค คล หากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
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อิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ……. วัน
***
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน........................(หนวย)และ/
หรือรายละเอียดประกอบการอธิบ ายเอกสารตามที่สวนราชการกําหนด โดยลงลายมือผู เสนอราคาพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสาร
สวนที่ 2 เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่..........................ระหวางเวลา...........น.
ถึง.................น. ณ...............................................
ทั้งนี้ กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่
เหลือหรือไมใชแลว กรมจะคืนใหแกผูเสนอราคา
๔.6 กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๔.7 ผูเ สนอราคาจะตองยื่น ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดว ย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส จะดํา เนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏต อ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ก อ นหรื อ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคาเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะ
พิ จ ารณาลงโทษ ผู เ สนอราคาดั งกล า วเป น ผูทิ้งงาน เวน แตคณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
ทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
๔.8 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่ เ สนอจะตองเปน ราคาที่รวมภาษีมูล คาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
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๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน......................... บาท
(............................................)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ใน
วันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน
การเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคา
ที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใน
ประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตอง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตอง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอ
ราคากับทางราชการ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบี ย นเป น นิ ติบุ คคลต อหน ว ยงานของรั ฐซึ่งมีห นาที่รับ จดทะเบีย น (กรมพัฒ นาธุรกิจ การคา กระทรวง
พาณิชย)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก จะ
คืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่ นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิ จารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ……………….. (หลักเกณฑราคา / หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา)
……….………. และจะพิจารณาจาก ........(ราคารวม / ราคาตอรายการ / ราคาตอหนวย) ***…..…
*** 6.2 ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด
ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price)
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(2) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(3) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
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(4) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
(5) ................................................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ....................
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100
๖.3 หากผู เ สนอราคารายใดมี คุณ สมบั ติ ไ ม ถู กต อ งตามข อ ๒ หรื อ ยื่ น หลั ก ฐานการยื่ น
ข อเสนอไม ถู กต อง หรื อไม ครบถ ว นตามข อ ๓ หรือ ยื่น ขอเสนอไมถูกตอ งตามขอ ๔ แล ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคาเสนอรายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
กรมเทานั้น
๖.4 กรมสงวนสิ ท ธิ ไม พิ จ ารณาขอ เสนอของผู เ สนอราคาโดยไม มีก ารผ อ นผั น ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอีย ดแตกต า งไปจากเงื่ อนไขที่ กํา หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาเสนอได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.6 กรมทรงไว ซึ่งสิ ทธิ ที่จ ะไมรับ ราคาต่ํา สุด หรือ ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดเชาเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเป น สํ า คั ญ และให ถือ ว า การตัด สิน ของกรมเปน เด็ ดขาด ผูเ สนอราคาเสนอจะเรี ย กรอ ง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคา
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่น
ขอเสนอแทน เปนตน
๖.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ กรมมี
อํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล การ
เสนอราคาดังกลาวได
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๗. การทําสัญญาเชา
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงเชา กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาเชาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับกรมภายใน ...... วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่
ประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด ใ ห ก รมยึ ด ถื อ ไว ใ นขณะทํ า สั ญ ญา โดยใช ห ลั ก ประกั น อย า งหนึ่ ง อย า งใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไม
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการยื่น
ขอเสนอ (ผูใหเชา) พนจากขอผูกพันตามสัญญาเชาแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาเชาขอ......... ใหคิดในอัตรารอยละ ......... ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาเชา ตาม
แบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่เชาที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา........ป.......เดือน นับถัดจากวันที่ผูเชารับมอบ โดยผูใหเชาตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการเชาครั้งนี้ ไดมาจากจากเงินงบประมาณประจําป.....................
เงินกูจาก.......................................และเงินชวยเหลือจาก.................................................
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจําป............................เงินกูจาก....................................และเงินชวยเหลือจาก........................ แลวเทานั้น
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๑๐.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูใหเชา และไดตกลงเชาสิ่งของตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูใหเชาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูใหเชา จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่ งหรื อนําสิ่งของที่เชาดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูใหเชาสั่ง หรือเชาของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่เชาดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูใหเชาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
.......................... กรมชลประทาน *****…………….
…………………… (วัน เดือน ป) …………….............
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