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พสัดทุีต่้องดาํเนินการจัดหาด้วยวิธตีลาดอิเลก็ทรอนกิส ์(Electronic Market : e - market) 

 
1. วัสดุสํานักงาน ได้แก่ 
 1.1 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 
 1.2 ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) 
 1.3 แฟ้มเอกสาร 
 1.4 เทปปิดสําหรับการเข้าเล่ม 
 1.5 ซองเอกสาร 
2. ยารักษาโรค ได้แก่ 
 2.1 Doxazosin ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต 
 2.2 Calcium carbonate ยาป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม 
 
 



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market:  e  -  market) 

และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Bidding:  e  -  bidding) 
 

 

ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยได้จัดทํา
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market : e - market)   
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Bidding:  e  -  bidding)  ขึ้น  เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน  โดยใช้บังคับสําหรับส่วนราชการนําร่องในระยะแรก  เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  ในระยะต่อไป 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังนําแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศนี้ไปดําเนินการ
ในลักษณะของโครงการนําร่องในระยะแรก  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ 
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Bidding: e - bidding)  

 
ขอบเขตการใช้บังคับ 
  ข้อ ๑ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ (๒) และ (๔) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๒ แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับสําหรับการจัดหาพัสดุของส่วนราชการนําร่อง ตามท่ี 
กวพ. กําหนด 
  ข้อ ๓ การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ที่สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ข้อ ๔ นอกจากที่กําหนดไว้แล้วตามแนวทางปฏิบัตินี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  ข้อ ๕ ให้แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ถึงก่อนวันที่มีการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และให้กรมบัญชีกลางทําหน้าที่ประเมินผลการดําเนินการของส่วนราชการนําร่องเพื่อพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ข้อ ๖ ในแนวทางปฏิบัตินี้ 
  “ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) คือ ระบบฐานข้อมูล
รายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้าง ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งจะมีรายละเอียดของสินค้า คําแนะนําสินค้า ภาพสินค้า พร้อมคําบรรยายประกอบ โดยจัดแบ่งประเภท
สินค้าเป็นหมวดหมู่ ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดเพื่อสะดวกต่อการสืบค้นของส่วนราชการผู้จัดหา 
  “UNSPSC” หมายความว่า  รหัสสินค้าหรือบริการภาครัฐ  ตามคู่มือของ
กรมบัญชีกลาง 
  “ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Market : e - market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีการซื้อหรือ 
การจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดให้ 
ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กําหนดไว้ในระบบ e - catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ  
หรือผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  “ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Bidding : e - bidding) ได้แก่  
การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้า 
หรือบริการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระบบ e - catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง เข้าย่ืนประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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อํานาจและหน้าที่ 
  ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอํานาจหน้าที่ 
   (๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหา รวมถึงพิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผัน 
การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
   (๒) คัดเลือกสินค้าหรือบริการสําหรับดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) พิจารณาคําร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
   (๔) กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
   (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
   (๖) กําหนดสว่นราชการนําร่องให้ดําเนินการจัดหาพัสดุตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
  ข้อ ๘ ให้กรมบัญชีกลางมีอํานาจหน้าที่ 
    (๑) จัดทําและพัฒนาระบบ e - catalog ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกําหนด
รูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์ในการกรอกข้อมูลของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง 
    (๒) คัดเลือกส่วนราชการนําร่องสําหรับดําเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
    (๓) ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการที่ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
    (๔) ในกรณีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีปัญหาข้อขัดข้องทําให้ไม่อาจดําเนินการต่อไปได้ ให้กรมบัญชีกลางดําเนินการแจ้งผู้ขาย 
ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่เข้าร่วมในการเสนอราคาทราบถึงข้อขัดข้องดังกล่าวทาง e - mail หากกรณี 
มีปัญหาข้อขัดข้องทั้งระบบให้กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการทราบ 
  ข้อ ๙ ให้ผู้เสนอราคามีหน้าที่ 
    (๑) ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มข้อมูล
คุณสมบัติและแคตตาล็อกสินค้า และแสดงเอกสารหลักฐานการเป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างงานน้ันของตน
ในระบบ ตลอดจนปรับปรุงสินค้า หรืองานจ้างให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
    (๒) ศึกษาการใช้ โปรแกรมและทดลองใช้ โปรแกรมของกรมบัญชีกลาง 
โดย Download ได้ทางเว็บไซต์ www. gprocurement.go.th 

วิธีซื้อ วิธีจ้าง 
  ข้อ ๑๐ การซื้อหรือการจ้างตามแนวทางปฏิบัตินี้กระทําได้ ๒ วิธี คือ 
    (๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) 
    (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
  ข้อ ๑๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน 
เป็นสินค้าหรือบริการท่ัวไป มีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กําหนดไว้ใน
ระบบ e - catalog กระทําได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
    (๑) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ได้แก่ 
การจัดหาพัสดุคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



๓ 
 

    (๒) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การจัดหาพัสดุ 
คร้ังหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ข้อ ๑๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ 
หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระบบ e - market 

กรรมการ 
  ข้อ ๑๓ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีองค์ประกอบตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๕ วรรคหน่ึง 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
  ข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
ตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด  
  การจัดทําเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์รายใดจําเป็นต้องมี
ข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่ กวพ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่าง  
และไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  
  การเผยแพร่เอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดทําเป็นประกาศ 
และมีสาระสําคัญดังนี้ 
  (๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง 
  (๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
  (๓) กําหนดวัน เวลา เสนอราคา 
  ข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการกําหนดวัน เวลา ในการเสนอราคานับถัดจากวันที่นําประกาศและ
เอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง โดยต้องกําหนดวันเสนอราคาเป็นวันทําการเท่านั้น และกําหนดเวลาการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
  ข้อ ๑๖ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ ไปพร้อมกับร่างประกาศ และร่างเอกสารการซ้ือหรือการจ้าง 
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
เม่ือหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและ
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ และให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทําการ 
ของส่วนราชการนั้นด้วย 
  ข้อ ๑๗ ให้กรมบัญชีกลาง จัดส่งประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้ รับจ้างที่ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นํารายละเอียดของพัสดุลงไว้ในระบบ e - catalog และสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  



๔ 
 

  ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้ รับจ้าง ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและ
เอกสารการซื้อหรือการจ้างดังกล่าว ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนํารายละเอียดของพัสดุ  
คําแนะนําพร้อมคําบรรยายประกอบ ลงในระบบ e - catalog ของกรมบัญชีกลาง ในการซื้อหรือการจ้าง 
ก่อนวันเสนอราคา การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา และการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  ข้อ ๑๙ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเสนอราคา โดยใบเสนอราคา 
ดําเนินการดังนี้ 
   (๑) ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้ รับจ้าง ที่ได้ รับใบคําขอเสนอราคา ทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา มายังส่วนราชการ
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน เวลา ทําการ 
   (๒) เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา
เพื่อเสนอราคา โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น  
 ข้อ ๒๐ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเสนอราคา โดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการดังนี้  
  (๑) ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้ รับจ้าง ที่ได้ รับใบคําขอเสนอราคา ทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา มายัง 
ส่วนราชการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน เวลา ที่ส่วนราชการกําหนด 
  (๒) เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา log in เพื่อลงทะเบียนและ
ทดสอบระบบ ภายในเวลาที่ส่วนราชการกําหนด 
  (๓) ให้เร่ิมกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในเวลาราชการ 
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะสิ้นสุดนอกเวลาราชการก็ได้ ทั้งนี้ กระบวนการ
เสนอราคาให้กระทําภายในเวลาสามสิบนาที 
 ระหว่างการเสนอราคา ผู้เสนอราคาไม่สามารถเห็นราคาของผู้เสนอราคารายอื่น โดยมีเพียง
สัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอของผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่านั้น  
 ข้อ ๒๑ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณา 
ผู้เสนอราคาต่ําสุด หากปรากฏว่ามีผู้ เสนอราคาต่ําสุดหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ ให้พิจารณา 
ผู้ที่เสนอราคาดังกล่าวในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
 เม่ือถึงกําหนดวัน เวลา ในการเสนอราคา ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่วนราชการ
สามารถพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ของ
ส่วนราชการเป็นสําคัญ 
 ในกรณีไม่มีผู้ เสนอราคา ให้ เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการจัดหาในคร้ังนั้น  
หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ จะไม่ได้ผลดี 
จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
 
 
 



๕ 
 

  ข้อ ๒๒ การพิจารณาผลการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ดังนี้ 
    (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างงานน้ัน แคตตาล็อก ของรายที่เสนอราคาต่ําสุด จากระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดทําในรูปแบบเอกสาร 
    (๒) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ 
ในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้าง 
จากรายที่เสนอราคาต่ําสุด  
  ข้อ ๒๓ กรณีที่ปรากฏว่า ราคาของผู้เสนอราคารายที่เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ (๔) แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการดังนี้ 
    (๑) ให้แจ้งผู้เสนอราคารายน้ันเพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้เสนอราคา
รายน้ันยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้น
ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
    (๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยการเสนอราคา โดยใบเสนอราคา และการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งผู้เสนอราคา
ที่เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกราย เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยย่ืนใบเสนอราคา ภายใน
กําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  
หากผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า  
แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  
ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
    (๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องานหรือขอเงินเพิ่มเติม  
หรือยกเลิกการจัดหาโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเสนอราคา โดยใบเสนอราคา หรือการเสนอราคา  
โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดําเนินการใหม่ แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๔ เม่ือดําเนินการตามข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ แล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรายงาน
ผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งผลการพิจารณา
ให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน  

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ข้อ ๒๕ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กําหนด  
  การจัดทําเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์รายใด
จําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่ กวพ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในตัวอย่าง และไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  



๖ 
 

  เพื่อความรอบคอบ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั้งบุคคลใด
บุคคลหน่ึง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง รับผิดชอบจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจัดหาได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของส่วนราชการได้ 
  การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดทําเป็นประกาศและมีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 
  (๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง 
  (๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
  (๓) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา 
  (๔) กําหนดวัน เวลา เสนอราคา 
  (๕) กําหนดให้นําตัวอย่างพัสดุมาแสดงในวัน เวลา สถานที่ ที่กําหนด (ถ้ามี) 
  ข้อ ๒๖ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ ไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เม่ือหัวหน้า
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ประกาศ 
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ และต้องมีช่วงเวลาสําหรับการจัดทําข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือการจําหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันเสนอราคา
ไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ โดยกําหนดให้เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพียงวันเดียวในวันและเวลาทําการ และให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทําการของส่วนราชการนั้นด้วย 
  การจัดหาพัสดุใดมีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้อง
กําหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เสนอราคานําตัวอย่างพัสดุมาแสดง 
เพื่อทดลองหรือทดสอบ ให้ส่วนราชการสามารถกระทําได้ โดยจะต้องกําหนดเง่ือนไขดังกล่าวไว้ใน 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน และให้ผู้เสนอราคานําพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ 
ณ ส่วนราชการที่จัดหาพัสดุ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ซึ่งจะต้องดําเนินการภายใน ๕ วันทําการ  
นับถัดจากวันเสนอราคา 
  ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ ส่ วนราชการพิจารณาแล้ วเห็ นว่ า การจัดหาพั สดุ ในคร้ั งดั งกล่ าว 
มีความจําเป็นต้องนําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน
เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และ 
ไม่มีการกําหนดเง่ือนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
หัวหน้าส่วนราชการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการ นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายัง 
ส่วนราชการโดยเปิดเผยตัว หากไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํา 
และเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์
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ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ และให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทําการ
ของส่วนราชการนั้นด้วย 
  ข้อ ๒๘ กรณีที่มีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาพิจารณาว่า สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
โดยให้ดําเนินการดังนี้ 
    (๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอปรับปรุง 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
เพื่อขอความเห็นชอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นําร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ  
     ในกรณีที่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังใด ส่วนราชการจะต้องนําร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ  
    (๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานพร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอ
ความเห็นชอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้จัดทําและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ  
     ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งความเห็นให้ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อดําเนินการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และจัดทํารายงานขอปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมความเห็น 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบอีกคร้ัง เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นําร่างประกาศ 
และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ 
ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ 
  ข้อ ๒๙ ในการจัดทําและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าย่ืนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาที่ได้กําหนดไว้ในประกาศไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ  
  ข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาไว้ใน 
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าวเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ โดยการกําหนดหลักเกณฑ์จะต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี 
ดังต่อไปนี้ 
    (๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของส่วนราชการมากที่สุด มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุ 
ที่เหมาะสมและชัดเจน 
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    (๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย 
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน  
    (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี 
การประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกปี 
    (๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
  ข้อ ๓๑ ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยเลือกใช้
หลักเกณฑ์อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
   (๑) หลักเกณฑ์ราคา (Price) ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นว่า การกําหนดคุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาสําหรับใช้เป็นเง่ือนไขในการพิจารณาก็เพียงพอที่จะได้มา
ซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
   (๒) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)  
ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน 
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นว่า แม้ว่าจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้ส่วนราชการได้พัสดุที่มีคุณภาพดี
ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดปัจจัยต่าง ๆ เพิ่มเติม 
เพื่อใช้ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เสนอราคาที่เสนอพัสดุที่มีคุณภาพ 
แต่ไม่ได้เสนอราคาต่ําสุดสามารถชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
บริหารพัสดุภาครัฐที่ดี 
  ข้อ ๓๒ การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ 
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาตามข้อ ๓๑ (๒) มีขั้นตอนดังนี้ 
    (๑) พิจารณาเลือกตัวแปรหลักดังต่อไปนี้ อย่างน้อย ๒ ตัวแปรหลัก สําหรับใช้กําหนด
เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ได้แก่ 
     (ก) ราคาที่เสนอราคา (Price) เป็นตัวแปรหลักประเภทบังคับ 
     (ข) ผลการประเมินผู้ค้าภาครัฐ (Grading) เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ 
     (ค) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นตัวแปรหลัก
ประเภทไม่บังคับ ได้แก่ คุณภาพของสินค้า มาตรฐานของสินค้า ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
บริการหลังการขาย และประโยชน์ระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนราชการ 
     (ง) การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เป็นตัวแปรหลัก
ประเภทไม่บังคับ 
      ให้ส่วนราชการพิจารณาเลือกใช้ตัวแปรหลักตาม (ก) – (ง) ดังกล่าวข้างต้น  
มากําหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยส่วนราชการอาจเลือกใช้ตัวแปรหลัก 
ประเภทบังคับตาม (ก) และตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับบางตัวแปรตาม (ข) – (ง) หรือทั้งหมดก็ได้ 
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    (๒) หลังจากที่ได้กําหนดตัวแปรหลักแล้ว ให้พิจารณานํ้าหนักของตัวแปรหลัก 
แต่ละตัวแปร โดยกําหนดให้น้ําหนักของตัวแปรรวมทั้งหมดเท่ากับ ๑๐๐ ในการพิจารณานํ้าหนักของตัวแปร
ให้คํานึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  
  ข้อ ๓๓ ในการกําหนดตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับตามข้อ ๓๒ (๑) (ง) การเสนอพัสดุ 
ที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ พัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวหรือตะกร้าเขียว
เฉพาะท่ีผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย พัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ พัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม หรือพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย มีหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาดังนี้ 
    (๑) เม่ือกําหนดให้การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
เป็นตัวแปรหลัก และได้กําหนดน้ําหนักของตัวแปรหลักดังกล่าวแล้ว ให้กําหนดคุณสมบัติของตัวแปรรอง 
ได้แก่ 
     (ก) เป็นพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียว ที่ได้รับการรับรองเคร่ืองหมาย
จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เฉพาะที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย 
     (ข) เป็นพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเคร่ืองหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผลิตในประเทศไทย
หรือเป็นกิจการของคนไทย 
     (ค) เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO)  
ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบัน
รับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ที่ผลิตใน
ประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทย 
     (ง) เป็นพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายตระกร้าเขียว ที่ได้รับการรับรองเคร่ืองหมาย
จากกรมควบคุมมลพิษ เฉพาะที่ผลิตในประเทศ หรือเป็นกิจการของคนไทย 
     (จ) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม 
     (ฉ) เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสําเร็จรูปแล้ว โดยสถานท่ีผลิต
ตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือเป็นกิจการของคนไทย (กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย) 
    (๒) ในการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรรองมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
     (ก) กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของพัสดุตาม (๑)(ก) สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทางเว็บไซต์ 
http://ptech.pcd.go.th และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือทางเว็บไซต์ www.tei.or.th 
     (ข) กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรรอง (๑)(ข) (๑)(ค) (๑)(จ) และ 
(๑)(ฉ) สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรม หรือทางเว็บไซต์ www.tisi.go.th 
     (ค) กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรรอง (๑)(ง) สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทางเว็บไซต์ 
http://ptech.pcd.go.th 
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    (๓) ในการพิจารณาให้คะแนน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  
     (ก) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ก) (๑)(ข) 
และ (๑)(ค) ครบทั้ง ๓ ตัวแปร จะได้รับคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม  
     (ข) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ก) และ 
ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ข) หรือ (๑)(ค) อย่างใดอย่างหน่ึง จะได้รับคะแนนร้อยละ ๙๐ 
ของคะแนนเต็ม  
     (ค) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ง) และ 
ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ข) หรือ (๑)(ค) อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนน 
ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
     (ง) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ก) (๑)(ข) 
หรือ (๑)(ค) อย่างใดอย่างหน่ึง จะได้รับคะแนนร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
     (จ) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ง) และ  
(๑)(จ) ครบทั้ง ๒ ตัวแปร จะได้รับคะแนนร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม   
     (ฉ) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ง) หรือ  
(๑)(จ) อย่างใดอย่างหน่ึง จะได้รับคะแนนร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม 
     (ช) กรณีเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวแปร (๑)(ฉ) เพียง 
ตัวแปรเดียว จะได้รับคะแนนร้อยละ ๔๐ ของคะแนนเต็ม 
  ในกรณีที่ส่วนราชการได้เลือกใช้ตัวแปรหลักตามข้อ ๓๒ (๑)(ก) และ (๑)(ข) เม่ือส่วนราชการ
กําหนดน้ําหนักของตัวแปรหลักดังกล่าวแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการ
ประมวลผลคะแนนของตัวแปรหลักดังกล่าวให้ สําหรับกรณีที่ส่วนราชการเลือกใช้ตัวแปรหลักอื่น ๆ  
ตามข้อ ๓๒ (๑)(ค) – (๑)(จ) เม่ือส่วนราชการกําหนดน้ําหนักของตัวแปรหลักดังกล่าวแล้ว ส่วนราชการ
จะต้องเป็นผู้ประเมินคะแนนของตัวแปรหลักแต่ละตัวแปร โดยกําหนดให้ตัวแปรหลักแต่ละตัวแปรมี
คะแนนเต็มเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน และเมื่อมีการพิจารณาผลการให้คะแนนของตัวแปรหลักแต่ละตัวแปรแล้ว 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการประมวลผลคะแนนรวมทั้งหมดและจัดลําดับ
คะแนนโดยเรียงลําดบัจากผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปต่ําสุดตามลําดับ 
  ข้อ ๓๔ เพื่ อประกันความเสียหายที่อาจเ กิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ เสนอราคาไม่ปฏิบัติ 
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการกําหนดหลักประกันการเสนอราคา มูลค่าของหลักประกัน
การเสนอราคา และเง่ือนไขการยึดหลักประกันการเสนอราคา ดังนี้ 
    (๑) หลักประกันการเสนอราคา ให้ส่วนราชการกําหนดให้ใช้หลักประกันการเสนอราคา 
ได้แก่ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 
    (๒) มูลค่าของหลักประกัน ให้ส่วนราชการกําหนดมูลค่าของหลักประกัน 
เป็นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณท่ีจัดหาพัสดุในคร้ังนั้น 
    (๓) เ ง่ือนไขการยึดหลักประกันการเสนอราคา  ให้ส่วนราชการสามารถ 
ยึดหลักประกันการเสนอราคาในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ทั้งนี้ เง่ือนไขการยึด
หลักประกันการเสนอราคา ให้กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 
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    (๔) การคืนหลักประกันการเสนอราคา ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันการเสนอราคา
ให้แก่ผู้ย่ืนเสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณา
รายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  
๓ ลาํดับแรก ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  ข้อ ๓๕ การให้หรือการจําหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กระทําไปพร้อมกัน
กับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เสนอราคาสามารถขอรับหรือ
ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นประกาศ โดยในการขอรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กระทําผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น 
  ข้อ ๓๖ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาดําเนินการดังนี้ 
    (๑) จัดทําเอกสารหลักฐานสําหรับใช้ในการเสนอราคา ในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท Netware Printer Definition File (PDF File) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ที่จะใช้เสนอราคาให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด 
วันย่ืนเสนอราคา 
    (๒) ให้ผู้เสนอราคานําข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม (๑) มาดําเนินการ
บันทึกและส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ส่วนราชการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน และเวลาที่ประกาศกําหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนที่จะยืนยันการเสนอ
ราคา 
    (๓) เ ม่ือผู้ เสนอราคาได้ ยืนยันการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ห้ามดําเนินการแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อีก 
    (๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่ย่ืนเอกสารอันเป็นเท็จแก่ส่วนราชการ หากส่วนราชการ
ตรวจสอบพบในขณะพิจารณาผลการเสนอราคาหรือภายหลังจากนั้น ส่วนราชการสามารถตัดสิทธิ์ 
โดยไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น หรือตัดสิทธิ์การเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียก 
ผู้เสนอราคารายนั้นมาทําสัญญาและสามารถลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานได้ 
    (๕) ในกรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อ
หรือการจ้าง ที่ส่วนราชการประกาศให้ผู้เสนอราคานําตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ  
ให้ผู้เสนอราคานําเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้มีอํานาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบอํานาจ  
พร้อมตัวอย่างพัสดุไปแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบตามวันเวลา และสถานที่ที่กําหนดในประกาศ 
  ข้อ ๓๗ เม่ือถึงกําหนดวันรับข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดําเนินการดังนี้ 
    (๑) การรับเอกสารเสนอราคา ให้ดําเนินการรับเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มี 
ความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องประกาศให้ผู้เสนอราคานําตัวอย่างพัสดุมาแสดง 
เพื่อทดลองหรือทดสอบ ให้คณะกรรมการดําเนินการรับพัสดุ หรือรับฟังการชี้แจง หรือทดสอบพัสดุ  



๑๒ 
 

ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนดในประกาศ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการจัดทําบันทึกการนําพัสดุมาแสดง
หรือการชี้แจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง  
    (๒) เม่ือพ้นกําหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้ว ห้ามคณะกรรมการรับเอกสาร
หลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง ตามเง่ือนไขที่ กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้เสนอราคา เว้นแต่กรณีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๖ (๙) 
    (๓) คณะกรรมการจะต้องเก็บเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายเป็น
ความลับ และห้ามมิให้เปิดเผยเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
คร้ังนั้น หรือต่อผู้เสนอราคารายอื่น 
    (๔) ให้คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น 
    (๕) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี)  
ของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง  
ตามเง่ือนไขที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการ
พิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอราคา
รายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้เสนอราคารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ส่วนราชการได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น และบันทึกในรายงานไว้ด้วย 
     ในกรณีที่ ผู้ เสนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ส่วนราชการกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผล
ทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป 
    (๖) พิจารณาคัดเลือกสิ่ งของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้ เสนอราคา 
ที่ตรวจสอบตาม (๕) และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ แล้ว
เสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด หรือผู้เสนอราคาที่ได้คะแนน
รวมสูงสุด แล้วแตก่รณี 
  ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายรายตามข้อ ๓๑ (๑) ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ําสุด
รายที่เสนอราคาครบถ้วนถูกต้องตามเง่ือนไขที่ส่วนราชการกําหนด ซึ่งได้รับการยืนยันจากระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา หรือกรณีมีผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายรายตามข้อ ๓๒  
ให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนสูงสุดในตัวแปรหลักที่มีน้ําหนักมากที่สุด 
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา หากไม่อาจดําเนินการชี้ขาดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้พิจารณาคัดเลือก 
ผู้ที่เสนอราคาในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
 



๑๓ 
 

  ข้อ ๓๘ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตาม 
ข้อ ๓๗ (๕) แล้ว ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือก
เพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น  
แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนั้น แล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการต่อไป 
  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนด ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น เพื่อดําเนินการโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
แต่หากหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดําเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
  ข้อ ๓๙ เม่ือดําเนินการตามข้อ ๓๗ แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ของ 
ส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
  ข้อ ๔๐ กรณีที่ปรากฏว่า ราคาของผู้ เสนอราคารายที่คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ (๔) แล้วแต่กรณี  
ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 
    (๑) ให้แจ้งผู้เสนอราคารายน้ันเพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ 
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของ
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา 
รายนั้น 
    (๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธี ย่ืนซองเสนอราคาภายใน 
กําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มาย่ืนเสนอราคา ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  
หากผู้เสนอราคาต่ําสุดในการต่อรองราคาคร้ังนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า 
แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
    (๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม 
หรือยกเลิกการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น เพื่อดําเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
 
 



๑๔ 
 

  ข้อ ๔๑ ภายหลังจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่ยังไม่ได้ทําสัญญาหรือตกลงซื้อ
หรือจ้างกับผู้ เสนอราคารายใด ถ้ามีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียด หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น 
  ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจําเป็นต้องกําหนดเงื่อนไขให้มีการปรับปรุงข้อเสนอ 
ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาข้อเสนอด้านราคา หรือการซื้อหรือการจ้าง 
แบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดําเนินการได้ ให้ส่วนราชการ 
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แบบทั่วไป เว้นแต่การกําหนดหลักเกณฑ์ 
ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาโดยแยกเป็น  
         (๑) ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ 
         (๒) ข้อเสนอด้านราคา 
         (๓) ข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) 
       การซื้อหรือการจ้างที่เปิดโอกาสให้มีการยื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วย ให้กําหนดให้ผู้เสนอราคา
ยื่นข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะ 
การเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และ 
ให้กําหนดปัจจัยข้อเสนอทางการเงินเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่ง โดยกําหนดน้ําหนักตามความเหมาะสม  
เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทั้งนี้ ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

การประเมินสิทธิผู้เสนอราคา 
  ข้อ ๔๓ การประเมินสิทธิผู้ เสนอราคา  เ ป็นการประเมินสถานะของผู้ เสนอราคา 
ว่ามีประสิทธิภาพ และความสามารถที่จะเข้ามาดําเนินการตามสัญญากับส่วนราชการได้เพียงใด  
ซึ่งเป็นการแสดงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคาว่า มีผลงานอยู่ในระดับใด โดยมีการแสดง
สัญลักษณ์เป็นสัญญาณไฟ ซึ่งแยกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
    (๑) สัญญาณไฟสีเขียว แสดงสถานะพร้อมที่จะสามารถทํางานได้โดยไม่มีปัญหา 
    (๒) สัญญาณไฟสีเหลือง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทําสัญญา 
เนื่องจากเป็นผู้ไม่พร้อมจะทํางาน ในกรณีดําเนินการตามสัญญาไม่แล้วเสร็จตามเกณฑ์ที่ กวพ. กําหนด 
     เม่ือผู้เสนอราคาที่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลือง ส่งมอบของหรือ
งานจ้างตามสัญญา ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ. กําหนด สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็น
สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเขียว เว้นแต่กรณีที่ส่วนราชการพิจารณาตรวจรับหรือตรวจการจ้างแล้วเห็นว่า
ของหรืองานจ้างไม่ถูกต้องตามสัญญา สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเขียวนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นสัญลักษณ์ 
ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลือง 
    (๓) สัญญาณไฟสีแดง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าทําสัญญา เนื่องจากเป็นผู้ที่ถูก 
แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
     กรณี กวพ. อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๖) โดยมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงาน สัญลักษณ์ที่เป็น
สัญญาณไฟสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองหรือสัญญาณไฟสีเขียว แล้วแต่กรณี 



๑๕ 
 

  ข้อ ๔๔ ผู้เสนอราคาที่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองหรือสัญญาณไฟสีแดง 
จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าเสนอราคาหรือทําสัญญากับส่วนราชการ 
  ข้อ ๔๕ ในวันเสนอราคาหรือวันทําสัญญา เม่ือปรากฏว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคา 
รายตํ่าสุดปรากฏสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลือง ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายต่ําสุดนั้น 
ไม่สามารถเสนอราคา หรือทําสัญญาต่อไปได้ 
  กรณีไม่อาจทําสัญญากับผู้เสนอราคารายต่ําสุดตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการเรียกผู้เสนอราคา
รายต่ําลําดับถัดไปเข้ามาทําสัญญาได้ 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๔๖ การดําเนินการใดๆ ที่กระทําก่อนหน้าวันที่แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับเป็นอันสมบูรณ์
และให้มีผลต่อไปตามระเบียบเดิม 
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ตัวอยาง 
 

ประกาศ.......................................................................... *  
เร่ือง  ประกวดราคาซื้อ.................................................... 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 

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

 ............................................................................................................................ *  มีความประสงค 
จะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

๑. ..................................................................................จํานวน...................................................... 
๒. ..................................................................................จํานวน...................................................... 
๓. ..................................................................................จํานวน...................................................... 
๔. ..................................................................................จํานวน...................................................... 
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ **  ดังตอไปน้ี 
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว 
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
๓. ไม เป น ผู มี ผ ล ป ระ โย ช น ร ว ม กั น กั บ ผู เส น อ ราค าราย อ่ื นที่ เข า ยื่ น ข อ เส นอ ให แ ก

.......................................*      ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน 
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ี 

๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 

5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผู เสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ 
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

***6. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของ................................ * 
****7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
****8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

****9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกิน 
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

10. ....................................(คุณสมบัติอ่ืน) *** .................................. 
  
 กําหนดยื่นข อเสนอและใบ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวย อิเล็กทรอนิกส 
ในวันที่........................ระหวางเวลา………….….น.  ถึง.................น.  
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส*** /ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคา 
ชุดละ...................บาท ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร*** 
ในระหวางวันที่..................................ถึงวันที่..................................ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต ............... ***** 
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข....................... ในวันและเวลาราชการ
     ประกาศ ณ วันที่ .............................พ.ศ. ...................... 

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

 

หมายเหตุ   * ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อ 
 ** การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

จะตองตรงกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  *** ใหสวนราชการผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน 
 **** สําหรับเงื่อนไขตามขอ 7 – 9 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

***** ระบุชื่อเว็บไซตของสวนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อ   



ตัวอยาง 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

เลขท่ี  ………………….. 

การซื้อ………………… (ระบุประเภท / ชนิดของพัสดุท่ีซื้อ)……………… 

ตามประกาศ  ……………… (ระบุช่ือสวนราชการท่ีออกประกาศ)…………….. 

ลงวันท่ี  …………………………………………. 
 

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

 ………………… (ระบุชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ) …………………..….……  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “กรม” *  
มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   ตามรายการดังน้ี 
 ๑. ………………………………………………………………………….  จํานวน  ………………………. 
 ๒. ………………………………………………………………………….  จํานวน  ………………………. 
 ๓. ………………………………………………………………………….  จํานวน  ………………………. 
 ๔. ………………………………………………………………………….  จํานวน  ………………………. 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับน้ี โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

          (๑) หลักประกันการเสนอราคา   
            (๒) หลักประกันสัญญา 
      ** (๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ 
  ๑.๗ .................................................................... 
   …………………..ฯลฯ……………………... 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไม เปนผูที่ ได รับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้ งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
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๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

  2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด   

 **** ๒.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของกรม 
  *****2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 *****2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

*****2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ๓. หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 

  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน ย่ืนมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

   (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
   (๔)  ……….… (ระบุเอกสารอ่ืนตามที่ส่วนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อเห็นสมควรกําหนด  
เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)  ……… 
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑)   
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  ๓.๒ สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ  ๔.๔ 

   (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผู เสนอราคา 
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

  (๓)  หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

   (๔)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู เสนอราคาตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูเสนอราคา 

๔.๒ ผู เสนอราคาจะตอ งเสนอราคาเป น เงินบาท  และ เสนอราคาเพี ย งราคาเดีย ว 
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา 
ใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ ...................................................... 

 ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ........ วัน นับแตวันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓ ผู เสนอราคาจะต องเสนอกํ าหนดเวลาส งมอบพั สดุ ไม เกิน ……… วัน  นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ…………………………… ไป พ ร อม ใบ เสนอราค าเพื่ อป ระกอบ ก ารพิ จารณ า  ห ลั กฐาน ดังก ล า ว น้ี 
กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง   
โดยผูมี อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ……… วัน 

๔.๕ **ผู เสนอราคาจะตอ งส งตัวอยางของพั ส ดุที่ เสนอ จํานวน ………..…… (หนวย ) 
เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ภายในวันที่ ..................................
ระหวางเวลา ..........น. ถึง............น. ณ. ................................................ ทั้งน้ี กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  
ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว กรมจะคืนใหแกผูเสนอราคา  

๔.๖ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื ่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

๔.๗ ผู เสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ………………………… ระหวางเวลา …………..น. ถึง…………….น.  

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
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 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.5 (๑)  
ณ วันประกาศประกวดราคา  

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายน้ัน
ออกจากการ เป นผู มี สิ ท ธิ ได รับการ คัด เลื อก  และกรมจะพิ จารณ าลงโทษผู เสนอราคาดั งกล า ว 
เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชน
ตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว  

ผู เส นอราคาที่ ถู ก ตั ดรายชื่ อออ กจากก าร เป นผู เสนอราคา  เพ ราะ เห ตุ เป น 
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผู อุทธรณและเห็นวา 
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง 
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

4.8  ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(2) ราคาที่ เสนอจะตองเปนราคาที่ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษี อ่ืนๆ (ถามี ) 
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ที่กําหนด 

(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  

(5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 

 ผู เสนอ ราคาต อ งวา งห ลั กป ระกั นก าร เส นอราคาพ ร อม กั บ ก ารยื่ น ข อ เสนอ แล ะ 
ใบเสนอราคา โดยใชหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
ดังระบุไวในขอ 1.4 (1) เปนหลักประกันจํานวน…………………………....บาท (…………………………………………….)   
  หลักประกันการยื่นขอเสนอตามขอน้ี  กรมจะคืนใหผู เสนอราคาหรือผู คํ้าประกันภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก  
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
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 ๖.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ี กรมจะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑ ……………….. (หลักเกณฑราคา / หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา) ……………. 
และจะพิจารณาจาก ........(ราคารวม / ราคาตอรายการ / ราคาตอหนวย) **…..… 

**  6.2 ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพ 
ตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังน้ี 

(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ....................  
(2) .......................................... กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ .................... 
(3) .......................................... กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ .................... 
(4) .......................................... กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ .................... 
(5) .......................................... กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ .................... 

   โดยกําหนดใหนํ้าหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100 
  6.3 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ 
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไม รับพิจารณาราคาของผู เสนอราคารายน้ัน เวนแต เปนขอผิดพลาด  
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทาน้ัน 
  6.4 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของ
กรม* 

(๒) ไมกรอกชื่อ นิติบุ คคล  (บุ คคลธรรมดา) ** หรือลงลายมื อชื่อผู เสนอราคา 
อยางหน่ึงอยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต างไปจากเงื่อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
 6.5 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม หรือไมถูกตอง 

**** 6.6 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของ 
ทางราชการเป นสํ า คัญ  และให ถื อว าการตัดสิ นของกรม เป น เด็ดข าด ผู เสนอราคาจะ เรียกรอ ง 
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคา
เปนผูทิ้ งงาน ไมวาจะเปนผู เสนอราคาที่ ได รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี เหตุที่ เชื่อไดวาการยื่น 
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
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 6.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผู เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได รับ การ คั ด เลื อ ก เป นผู เส นอราค าที่ มี ผ ลป ระ โย ชน ร ว ม กั น กั บ ผู เสนอ ราค าราย อ่ืน ห รือเป น 
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ กรมมีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

  ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา 
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกลาวได 

 ๗.   การทําสัญญาซื้อขาย 

๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่ งของไดครบถวน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ 
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ 
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับกรม
ภายใน.....….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ
.....................ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนาน้ันไม

เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ 

ในขอ 1.4 (2) 
(๔)  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียน
ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการยื่นขอเสนอ 

(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 ๘. อัตราคาปรับ 

                  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ …………………. ตอวัน 

 ๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ….………… เดือน ...................... ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน …...………วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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 ** ๑๐.  การจายเงินลวงหนา 

 ผู เสนอราคามี สิทธิ เสนอขอรับเงินล วงหน า ในอัตราไม เกิ นรอยละ…..….ของราคาพั ส ดุ 
ที่เสนอขาย แตทั้งน้ี จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 (3) หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน 
เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนให 
สวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกรมกอน 
การรับชําระเงินลวงหนาน้ัน 

 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

 **  ๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป เงินกูจาก ...................................
และเงินชวยเหลือจาก ……………………………………………………….……………….. 

การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณประจําป 
เงินกูจาก…………………….……….และเงินชวยเหลือจาก………………….……………..แลวเทาน้ัน 
 ๑๑.๒ เมื่อกรม*ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังน้ี 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ 
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 
การพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑๑.๓ ผู เสนอราคาซึ่ งกรม*ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ 
คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา 
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๔ กรม*สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 

…………………….……***………………………… 
……………………..….(วัน เดือน ป)……………………… 
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หมายเหตุ   * คําวา “กรม” อาจเลือกใชคําอ่ืนเชน “จังหวัด” “สํานักงาน” ไดตามความเหมาะสม และใหใชคําดังกลาว 

ในสวนที่เก่ียวของทั้งหมด 

  ** ใหหัวหนาสวนราชการผู ดําเนินการประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสเลือกใช 
ตามความจําเปน 

• ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 6.1 
สวนราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกใชหลักเกณฑดังน้ี 

   หลักเกณฑราคา (Price) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการยื่นขอเสนอโดยพิจารณาจากผูที่เสนอราคา
ตํ่าสุดเรียงตามลําดับ  

   หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะ
การยื่นขอเสนอโดยพิจารณาจากคาคะแนนถวงนํ้าหนักที่ไดประเมินตามปจจัยหลักที่สวนราชการกําหนด  
จากผูที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ 
• ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) ตามขอ 6.2 
สวนราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกปจจัยหลักท่ีจะนํามาใชไดตามเหมาะสม ท้ังน้ี ตองไมตํ่ากวา  
2 ปจจัย และดําเนินการกําหนดนํ้าหนักของตัวแปรหลักท่ีเลือกใช โดยใหนํ้าหนักรวมท้ังหมดเทากับ 
รอยละ 100 ยกตัวอยางเชน 

  ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา  
(Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังน้ี 

(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ 50 

(2) ผลการประเมินผูคาภาครัฐ (Grading) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ 20 

(3) คุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ 10 

(4) การเสนอพัสดุที่ เปนกิจการที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ไดแก พัสดุที่แสดงเครื่องหมาย 
ฉลากเขียวหรือตะกราเขียวเฉพาะที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย พัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรบัรองระบบ
คุณภาพ พัสดุที่มีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม หรือพัสดุที่ผลิตใน
ประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ 20 

โดยกําหนดนํ้าหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100   
                    *** ใหระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการที่ดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสพรอมประทับตราชื่อ 

สวนราชการ โดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงชื่อยอกํากับตรา  
   **** การใชดุลพินิจตามเง่ือนไขที่กําหนด ขอ 6.6 สวนราชการจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ 

ที่เก่ียวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดานคุณภาพ 
คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทางราชการ  
หรือมีหลักฐานและขอเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต 

 *****   สําหรับเง่ือนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามขอ 2.7 – 2.9 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 

 



 
ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)  

 

เรียน หัวหนาสวนราชการ    

 ๑. ข า พ เจ า . . . . . . . . . . . . (ร ะ บุ ชื่ อ บ ริ ษั ท  ห า ง  ร า น ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อ ยู เ ล ข ที่
..............................................ถนน......................................................................ตํ าบ ล /แข ว ง
...................................................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท
.............................................................โดย.................................................................................................. 
ผูลงนามขางทายน้ี ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และเอกสาร
เพิ่มเติม (ถามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขน้ันแลว รวมทั้งรับรอง
วาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 

 ๒.   ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส   ดังตอไปน้ี  

ลําดับ
ที่ 

รายการ ราคา 

ตอหนวย 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

(ถามี) 

จํานวน รวมเปนเงิน กําหนดสง
มอบ 

 

 

 

 

 

      

   รวมเปนเงินทั้งสิ้น   

(.....................................................) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวง 
ไวดวยแลว 

๓. คํา เสนอน้ีจะยืนอยู เปนระยะเวลา........................วัน นับแตวันเสนอราคา และกรม*  
อาจรับคําเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไป 
ตามเหตุผลอันสมควรที่“กรม”* รองขอ 

 ๔. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขาพเจารับรองที่จะ 

        4.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
กับ“กรม”* ..................................ภายใน..........................................................วันนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือ
ใหไปทําสัญญา 

  ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ใหแก“กรม”*..................................กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปน
จํานวนรอยละ............ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคาน้ีเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 

 หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนน้ี ขาพเจายอมให กรม* ริบหลักประกัน 
การเสนอราคาหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก“กรม”*  
และ“กรม”* มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอ่ืนเปนผูประกวดราคาไดหรือกรม*อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได  
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  ๕. ขาพเจายอมรับวา “กรม”*  ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอน้ี หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง 
ไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

 ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  พรอมใบเสนอราคา ซึ่งขาพเจาไดลงไวในระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ขาพเจายินยอมมอบให “กรม”* ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ 

  สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งกรม*สงคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางน้ัน 

 7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหง
คําเสนอน้ี ขาพเจาขอมอบ...................................................................... เพื่อเปนหลักประกันการเสนอราคาเปน
เงินจํานวน..........................................บาท มาพรอมน้ี 

 8 ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคาน้ีโดย
ละเอียดแลว และเขาใจดีวากรม* ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหลน 

 9. ใบเสนอราคาน้ี ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกัน
โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ไดยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 

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

      ลงชื่อ    ..................................................... 

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

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

        ประทับตรา    (ถามี) 

      

หมายเหตุ   

 *  คําวา “กรม” หมายถึง หนวยงานผู ดําเนินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส  ซึ่งอาจเลือกใชคําอ่ืน เชน “จังหวัด”  “สํานักงาน”  ตามความเหมาะสมและใหใชคําดังกลาว 
ในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด 

 **  ใหหนวยงานผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน 

 



ตัวอยาง 
 

ประกาศ.......................................................................... *  
เร่ือง  ประกวดราคาจาง.................................................... 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 

-------------------------------------- 
 ............................................................................................*  มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
.................................................................... ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสราง 
ในการประกวดราคาคร้ังน้ีเปนเงินทั้งสิ้น.............................บาท (...............................................................) 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ** ดังตอไปน้ี 

 1. เปน (นิติบุคคล) *** ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
(ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา..................................บาท) *** 

 2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 

 3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก.............................* 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ี 

 4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา 
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 

 5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ 
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

***6. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบติัเบื้องตนในการจางของ................................* 

 ****7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 ****8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 ****9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกิน 
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 10. ........................... (คุณสมบัติอ่ืน) *** .............................. 

 กําหนดยื่นขอเสนอและใบเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวย อิเล็กทรอนิกส 
ในวันที่...........................ระหวางเวลา................น.  ถึง..............น.  
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 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส*** /ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคา 
ชุดละ...................บาท ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร*** ใน
ระหวางวันที่..................................ถึงวันที่..................................ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต ............... ***** 
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข....................... ในวันและเวลาราชการ 

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

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

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

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

 
 

 
หมายเหตุ   * ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการที่ดําเนินการจัดจาง 

 ** การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
จะตองตรงกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  *** ใหสวนราชการผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน 
 **** สําหรับเงื่อนไขตามขอ 7 – 9 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

***** ระบุชื่อเว็บไซตของสวนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อ 



ตัวอยาง 

เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  

เลขท่ี  ………………….. 

การจาง…………………(ระบุช่ืองานท่ีจาง)……………… 

ตามประกาศ  ………………(ระบุช่ือสวนราชการท่ีออกประกาศ)…………….. 

ลงวันท่ี  …………………………………………. 
 

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

 

 ………………..… (ระบุชื่อสวนราชการที่ ออกประกาศ ) ……….…….ซึ่ งตอไป น้ีเรียกวา  “กรม” * 
มีความประสงคจะประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส…………………….…….….………………  
ณ.  .............................................................. โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

 ๑.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจาง 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
(๒)   หลักประกันสัญญา 

** (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
** (๔)   หลักประกันผลงาน   

    ** ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
  (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑.๗    แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
  (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
 ๑.๘    รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน 
และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได) 
 1.9 ……………………………. 
 
  ..................ฯลฯ.................... 
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 ๒.   คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง 

๒.๒ ผู เสนอราคาตองไมเปนผูที่ ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ 
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ 1.6 

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวาน้ัน 

๒.๕  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

**  ๒.6 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรม 
**  ๒.7 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา

จางในวงเงินไมนอยกวา…………………..บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 

******2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

******2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง          
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส               
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

******2.10 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคา 
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยแยกเปน 2 สวน คือ 
 ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
 (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน 
รายใหญพรอมรับรองสําเนาถกูตอง 
 (๒) ในกรณีผู เสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช นิติบุคคลใหยื่น                  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู น้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผู เขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา 
ที่มิ ใชสัญชาติไทย ก็ ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร วมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร 
ตามที่ระบุไวใน  (๑) 
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 (๔) …… (ระบุเอกสารอ่ืนตามที่สวนราชการที่ดําเนินการจัดจางเห็นสมควรกําหนด เชน หนังสือ
แสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนตน)  …………….. 

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคา ตามแบบในขอ  ๑.7 (1)   

 ๓.๒ สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

 (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ         
ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
  **    (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทาน้ัน) 
 (๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน  ** )  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย    
 (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคาตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)   

 ๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู เสนอราคาตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของ 
ผูเสนอราคา 

๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
 ในการ เสนอราคาให เสนอราคาเป น เงินบาทและ เสนอราคาเพี ย งราคาเดีย ว 

โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

 ราคาที่ เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา.......................วัน  นับแตวันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน.........วัน นับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเร่ิมทํางาน** 

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

๔.๕ ผู เสนอราคาจะต องยื่ นข อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจางภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่…………………………….... ระหวางเวลา………………..น. ถึง…………………น.  

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู เสนอราคาแตละรายวา เปนผู เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน 
ตามขอ ๑.๖ (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคา  

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปน 
ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว 
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ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา                   
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน 
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณ คําสั่งดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผู อุทธรณและเห็นวา 
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง 
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

4.6  ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย 
ทั้งปวงไวดวยแลว 

(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  

(5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคา  โดยใชหนังสือ 
คํ้าประกั นอิ เล็กทรอนิกส ของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อ คํ้ าประกั นดั งระบุ ในข อ  1.4  (1 )  
จํานวน ...................................บาท (............................................) 

หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผู คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ี กรมจะพิจารณา
ตัดสิ นโดย ใช ห ลัก เกณ ฑ  …………….(ห ลั ก เกณ ฑ ราคา  / หลั ก เกณ ฑการประ เมิ นค าประสิทธิ ภ าพ 
ตอราคา).............. และจะพิจารณาจาก .........(ราคารวม / ราคาตอรายการ/ราคาตอหนวย)** 

     ** 6.2 ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังน้ี 

(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ............................... 
(2) .......................................... กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ............................... 
(3) .......................................... กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ............................... 
(4) .......................................... กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ............................... 
(5) .......................................... กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ............................... 
โดยกําหนดใหนํ้าหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100 
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 6.3 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง 
เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ 
ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทาน้ัน 

 6.4 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของกรม 
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเสนอราคา

อยางหน่ึงอยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา  
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

 ๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผู เสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

***** ๖.6 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได     
และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของ 
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมทั้ งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู เสนอราคาเปนผูทิ้ งงาน 
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เปนตน 
  ในกรณีที่ผู เสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส หรือกรมจะให 
ผูเสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ 
ผูเสนอราคารายน้ัน 

 ๖.7  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผู เสนอราคาที่มีสิทธิ     
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.6 กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

  ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกลาวได 
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 ๗. การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
กับกรม  ภายใน...…….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ ..............ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ได  ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา 
โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คที่ ธนาคารสั่ งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํ าสัญญา หรือกอนหนาน้ัน 
ไมเกิน ๓ วัน    ทําการของทางราชการ 

  7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

  7.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ      
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน              
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช              
ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
  

 ๘. คาจางและการจายเงิน 
 ** ๘.๑ (สําหรับการจางที่เปนราคาตอหนวย) 
 กรมจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวย             
ที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปน้ี 
 **** (๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หน่ึงรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน 
รอยละ ๑๕๐ (หน่ึงรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจาย
ใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา  
 **** (๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่ เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หน่ึงรอยหาสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) 
ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
 **** (๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานทีก่ําหนด         
ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา 
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการน้ัน ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวาง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวย
ตามสัญญา 
 (๔) กรมจะจายเงินที่ เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตน ในงวดสุดทาย
ของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 กรมจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเน้ืองานที่ทําเสร็จจริง เมื่อกรมหรือ
เจาหนาที่ของกรมไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหง
สัญญาทุกประการ กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานน้ันใหไวแกผูรับจาง 
 การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ 
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** ๘.๒ (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 
 กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน…………….งวด ดังน้ี 
 งวดที่  ๑  เป น จํ านวนเงิ น ในอั ตราร อยละ….....……ของค าจ าง เมื่ อผู รั บจ างได
ปฏิบัติงาน……………… ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน 
 งวดที่  ๒  เป น จํ านวนเงิ น ในอั ต ราร อยละ…………ของค า จ าง เมื่ อผู รั บ จ างได
ปฏิบัติงาน……………. ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน 
 ……………………………..ฯลฯ…………………………… 
 งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…………….ของคาจาง  เมื่อผู รับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
  
 ๙. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ……….ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
...……เดือน……….. ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน……..….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

** ๑๑. การจายเงินลวงหนา 
 ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ…...….ของราคาคาจางทั้งหมด          
แตทั้งน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
ในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได รับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  
และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ 
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกรมกอนการรับชําระเงิน
ลวงหนา น้ัน 

** ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจายเงินแตละงวด กรมจะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินที่ตองจายในงวดน้ันเพื่อเปน        
ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมตํ่ากวา ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่เปนราคา
ตอหนวย) หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 
 ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร         
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๔) หรือหนังสือคํ้าประกันของ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต 
 
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๔) 
มาวางไวตอกรมเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 
 กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจาง
พรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 
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๑๓. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 
** ๑๓.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจําปเงินกูจาก.................                     

และเงินชวยเหลือจาก……………………………. 
 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติ เงินคากอสรางจาก
งบประมาณประจําป  เงินกูจาก...........………………….และเงินชวยเหลือจาก………………………..แลวเทาน้ัน 
 ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาคร้ังน้ี เปนเงินทั้งสิ้น ……...…….. บาท 
(……………………………….) 
 ๑๓.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผู เสนอราคารายใด ใหเปนผู รับจาง และไดตกลงจางตามที่ได
ประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู เสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
 (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน  ๗ วัน  นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย              
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี            
ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๓.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ ๗  กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ
ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๓.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

** ๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง 
 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่                
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปน้ี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 

๑๕. มาตรฐานฝมือชาง 
 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศน้ีแลว      
ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ 
มาตรฐานฝมือชางจาก…………………………….** หรือผูมีวุฒิบัตรระดับปวช . ปวส .และ ปวท.หรือเทียบเทา 
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได** ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ……………….ของแตละ 
สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปน้ี 
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 ๑๕.๑   ……………………………………………………………………………………… 
 ๑๕.๒  ……………………...………………………………………………………………… 

…………………ฯลฯ…………………… 

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
………………………………..…***…………………………..……… 

………………….….(วัน เดือน ป)………….…… 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ   * คําวา “กรม” อาจเลือกใชคําอ่ืนเชน “จังหวัด” “สํานักงาน” ไดตามความเหมาะสม และใหใชคําดังกลาว 
    ในสวนที่เก่ียวของทั้งหมด 

    ** ใหหัวหนาสวนราชการผูดําเนินการประกวดราคาเลือกใชตามความจําเปน 

• ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 6.1 
สวนราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกใชหลักเกณฑดังน้ี 

หลักเกณฑราคา (Price) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการยื่นขอเสนอโดยพิจารณาจากผูที่เสนอราคาตํ่าสุด
เรียงตามลําดับ  
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการยื่น
ขอเสนอโดยพิจารณาจากคาคะแนนถวงนํ้าหนักที่ ไดประเมินตามปจจัยหลักที่สวนราชการกําหนด  
จากผูที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ 
• ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) ตามขอ 6.2 
สวนราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกปจจัยหลักท่ีจะนํามาใชไดตามเหมาะสม ท้ังน้ี ตองไมตํ่ากวา  
2 ปจจัย และดําเนินการกําหนดนํ้าหนักของตัวแปรหลักท่ีเลือกใช โดยใหนํ้าหนักรวมท้ังหมดเทากับ 
รอยละ 100 ยกตัวอยางเชน 

  ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา  
(Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังน้ี 

(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ 50 

(2) ผลการประเมินผูคาภาครัฐ (Grading) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ 20 

(3) คุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ 10 

(4) การเสนอพัสดุที่ เปนกิจการที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ไดแก พัสดุที่ แสดงเครื่องหมาย 
ฉลากเขียวหรือตะกราเขียวเฉพาะที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย พัสดุที่ แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพ พัสดุที่มีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม หรือพัสดุที่ผลิตใน
ประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ 20 

โดยกําหนดนํ้าหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100   
  *** ใหระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการ ที่ดําเนินการประกวดราคาพรอมประทับตราชื่อสวนราชการ  

โดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงชื่อยอกํากับตรา 

    **** อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปน้ี อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม 

  ***** การใชดุลพินิจตามเง่ือนไขที่กําหนด ขอ 6.6 สวนราชการจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ 

ที่เก่ียวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดานคุณภาพ คุณสมบัติ
ทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทางราชการ หรือมีหลักฐาน 
และขอเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  

******      สําหรับเง่ือนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามขอ 2.8 – 2.10  เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 



 

 

 

ใบเสนอราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) 
 

เรียน หัวหนาสวนราชการ    

 ๑. ข า พ เจ า . . . . . . . . . . . . (ร ะ บุ ชื่ อ บ ริ ษั ท  ห า ง  ร า น ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อ ยู เ ล ข ที่
..............................................ถนน......................................................................ตํ าบ ล /แข ว ง
...................................................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท
.............................................................โดย.................................................................................................. 
ผูลงนามขางทายน้ี ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) 
เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขน้ันแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปน 
ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 

 ๒. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน.........................................ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ
ละเอียดแหงเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามราคาดังที่ไดระบุไวในบัญชีรายการกอสรางหรือใบแจง
ปริมาณและราคาแนบทายใบเสนอราคาน้ี** เปนเงินทั้งสิ้น .....................   บาท ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  

 ๓. คําเสนอน้ีจะยืนอยู เปนระยะเวลา........................วัน นับแตวันเสนอราคา และ“กรม”* 
อาจรับคําเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไป 
ตามเหตุผลอันสมควรที่“กรม”* รองขอ 

 4. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะสงมอบงานตามเงื่อนไขที่ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสกําหนดไว 

 5. ในกรณี ที่ ข าพ เจาได รับการพิ จารณ าให เป นผูชนะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอ นิกส 
ขาพเจารับรองที่จะ 

   5.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
กับ“กรม”*   ภายใน................วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 

   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ใหแก“กรม”* กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ......................ของราคา
ตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคาน้ี เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 

   หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนน้ี ขาพเจายอมใหกรม* ริบหลักประกัน 
การเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก “กรม”*
และ“กรม”*  มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอ่ืนเปนผูประกวดราคาได หรือกรมอาจะเรียกประกวดราคาใหมก็ได 

   6. ขาพเจายอมรับวา“กรม”*ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอน้ี หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง 
ไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

 7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามผูกพันแหง 
คําเสนอน้ี ขาพเจาขอมอบ.......................................เพื่อเปนหลักประกันการเสนอราคาเปนจํานวนเงิน
.........................บาท มาพรอมน้ี 
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 ๘. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแลว 
และเขาใจดีวา “กรม”* ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหลน 

 ๙. ใบเสนอราคาน้ีไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน 
โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่น 
เสนอราคาในคราวเดียวกัน 

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

      ลงชื่อ    ..................................................... 

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

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

        ประทับตรา    (ถามี) 

      

หมายเหตุ 

 *  คําวา “กรม” หมายถึง หนวยงานผู ดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจเลือกใชคําอ่ืน เชน “จังหวัด”  “สํานักงาน”  ตามความเหมาะสมและใหใชคําดังกลาวใน
สวนที่เกี่ยวของทั้งหมด 

 **  บัญชีรายการกอสราง ใบแจงปริมาณงานและราคา ใหจัดทําตามความเหมาะสม 

 *** เลือกใชตามความเหมาะสม 


