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เอกสาร ประกวดราคาจ้ าง ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที
ประกวดราคาจ้ างบํารุงรักษาระบบคลาวด์ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศ สํ านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ลงวันที
......................................................

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจ้างบํารุ งรักษาระบบคลาวด์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เลขที ๑๐๘ ถนนรางนํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
๑๐๔๐๐ โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสาร ประกวดราคาจ้ าง ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรู ปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสื อแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาจ้าง
๑.๕ แบบหนังสื อคําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาราย
อืน และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
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ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิและความคุม้ กันเช่นว่านนั
๒.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของกรม
๒.๖ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที ประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญา
โดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิน หน่วยงานอืนซึงมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนทีกรมเชือถือ
๒.๗ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๘ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐซึงได้ดาํ เนินการจัดซือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
บัญชีกลางทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมืนบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยนื
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วม
ค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ าย
ใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื
เอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ ๑.๗ (๑)
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๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสื อแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๒) หนังสื อมอบอํานาจซึงปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอืนทําการแทน
(๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๔) สําเนาหนังสื อรับรองผลงาน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๔) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสื อแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มี
เงือนไขใด ๆ ทังสิ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทังลงลายมือชือของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
ให้ชดั เจน
๔.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคา
สุ ดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้
เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาทีจะจ้างให้แล้วเสร็ จไม่
เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันทีได้รับหนังสื อแจ้งจากกรมให้เริ มทํางาน
๔.๔ ก่อนยืนซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทังหมดเสี ยก่อนทีจะ
ตกลงยืนข้อเสนอ ตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืนเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่า
หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างบํารุ งรักษาระบบคลาวด์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ระบุไว้ทีหน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที
" ยืนต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที ............................ ตังแต่
เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ชัน ๑๕ อาคาร
บางกอกไทยทาวเวอร์ เลขที ๑๐๘ ถนนรางนํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐
เมือพ้นกําหนดเวลายืนเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสารโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผล
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่ พร้อมทังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และ
แจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ หรื อวิธี
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อืนใดทีมีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรื อในขณะทีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาราย
นนั ออกจากการเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผา่ นการคัดเลือกเบืองต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผา่ นคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาํ สงั ดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานทีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
หัวหน้าหน่วยงานทีจัดหาให้ถือเป็ นทีสุ ด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาทีกําหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสงั พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู ้ ทนผูม้ ีสิทธิเสนอราคาพบปะหรื อติดต่อสื อสารกับบุคคล
อืน และเมือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาํ เนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขนั ตอนทีค้างอยูภ่ ายในเวลาของ
การเสนอราคาทียังเหลือก่อนจะสงั พักกระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้ งสิ นสุ ดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จได้โดยง่าย หรื อข้อ
ขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสงั ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานที เพือเริ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเสนอราคาทุกรายทีอยูใ่ นสถานที
นนั ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิ ท ธิในการตัดสิ นใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคา ฯ เพือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ
๔.๖ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี
(๑) ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสื อแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทีได้ยนมาพร้
ื
อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ มต้น
ที ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท
(๓) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทังปวงไว้
ด้วยแล้ว
(๔) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนจะต้องมาลงทะเบียนเพือเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา และสถานทีทีกําหนด
(๕) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนทีมาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ ระบบ
(๖) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที
เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํากว่าราคาสู งสุ ดในการประกวดราคา ฯ และจะ
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ต้องเสนอลดราคาขนั ตํา (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ
และการเสนอลดราคาครังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครังละไม่นอ้ ยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครังสุ ดท้ายที
เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประกวดราคา ฯ เสร็ จสิ นแล้ว จะ
ต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทียืนยันจะต้องตรงกับราคาทีเสนอหลังสุ ด
(๘) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทีได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้
บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทงั นี
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที ............................ ตังแต่
เวลา ...............น. เป็ นต้นไป ทังนี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานทีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้
ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมืนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํา
ประกัน ตังแต่วนั ยืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ นสุ ดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรื อ
ก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสื อคําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้ง
เวียนชือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี กรมจะคืนให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูค้ าประกั
ํ
นภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันทีได้พิจารณาในเบืองต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิเสนอราคารายทีคัดเลือกไว้ซึงเสนอราคาตําสุ ดจะ
คืนให้ต่อเมือได้ทาํ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมือผูม้ ีสิทธิเสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี กรมจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาราย
นัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงือนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
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วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่ วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทงั นีเฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกรม
เท่านนั
๖.๓ กรมสงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อ
ไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาราย
อืน
๖.๔ ในการตัดสิ นการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา คณะ
กรรมการ ประกวดราคาหรื อกรมมีสิทธิให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอืน
ใดทีเกียวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ กรมมีสิทธิทีจะไม่รับราคา หรื อไม่ทาํ สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ กรมทรงไว้ซึงสิ ทธิทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึงราคาใดหรื อราคาทีเสนอทังหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทังนีเพือประโยชน์
ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของกรมเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ย
หายใด ๆ มิได้ รวมทังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกหรื อไม่กต็ าม หากมีเหตุทีเชือได้วา่ การ
เสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอืนมา
เสนอราคาแทนเป็ นต้น
ในกรณี ทีผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายทีเสนอราคาตําสุ ด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรื อกรมจะให้ผมู ้ ีสิทธิเสนอราคารายนันชีแจงและแสดงหลัก
ฐานทีทําให้เชือได้วา่ ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟังได้ กรมมีสิทธิทีจะไม่รับราคาของผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายนัน
๖.๖ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วา่
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ีสิทธิเสนอ
ราคารายอืนหรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทีกระทํา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรมมีอาํ นาจทีจะตัดรายชือผูม้ ีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิงงาน
๗. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผูร้ ับจ้าง)จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับกรมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างทีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ใน
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ขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรื อก่อนหน้านนั ไม่
เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒)
๗.๔ หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีคู่สญ
ั ญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๑งวด ดังนี
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทังหมดให้แล้วเสร็ จ
เรี ยบร้อยตามสัญญา
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทํา
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างทีเกิดขึน
ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๐ ปี ๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันทีกรมได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
๑๑. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณประจํา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านัน
๑๑.๒ เมือกรมได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสังหรื อนําสิ งของมาเพืองานจ้างดัง
กล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริ การรับขนได้ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาซึงเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้อง
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ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคาจางด
้
้วยวิธก
ี ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์

ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับ
ตังแต่วนั ทีผูร้ ับจ้างสังหรื อซือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่าง
ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ งของนันโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทย ซึง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออืน
(๓) ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ ง
เสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๑.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึงได้ยนเอกสารประกวดราคาด้
ื
วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ
กรมฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมือได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคา
แล้ว ต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงือนไขทีกําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิ
ฉะนัน กรมจะริ บหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ของวงเงินทีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้
ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม
๑๑.๔ ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาซึงกรมได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาทีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริ บหลักประกันซองหรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อคําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๑๑.๕ กรมสงวนสิ ทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไขหรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความ
เห็นของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๒. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่ งครัด
หมายเหตุ

ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ทีเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุ
เพือเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคา
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุ
ให้เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาคําประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานทีจัดหาพัสดุนบั เป็ น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ
ช่วงแรก ตังแต่วนั ยืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุ ดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนืองกัน
ในช่วงทีสอง คือ ตังแต่วนั ถัดจากวันยืนยันราคาสุ ดท้าย จนถึงวันสิ นสุ ดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยืนซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที ............................ กําหนดวันเสนอราคาวันที ............................ และกําหนดยืน
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ราคา ๓๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคาสุ ดท้าย การนับระยะเวลาคําประกันซองคือ วันที ............................ จนถึงวัน
ที ............................ และนับต่อเนืองในช่วงทีสองให้เริ มนับตังแต่วนั ที ............................ จนถึงวัน
ที ............................ (รวม ๓๐ วัน) ดังนัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตังแต่วนั
ที ............................ จนถึงวันที ............................
การเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) ให้หน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุคาํ นวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขันตําแต่ละครังในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก
คํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็ นหน่วยนับนัน โดยไม่ตอ้ งมีเศษของแต่ละหน่วยนับ
เพือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขันตําแต่ละครัง เช่น กรณี ราคาสู งสุ ดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กาํ หนดการเสนอลดราคา
ขันตํา (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท
คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาํ หนดการเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครัง
ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘
บาท ให้กาํ หนดการเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทังนี ผูเ้ สนอราคา
สามารถเสนอลดราคาขันตําสู งกว่าราคาขันตําทีกําหนดได้ เช่น กรณี กาํ หนดการเสนอลดราคาขันตํา (Minimum
Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้ สนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้
และการเสนอลดราคาครังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามทีกําหนดจากราคาครังสุ ดท้ายทีเสนอลดแล้ว สําหรับกรณี
การจัดหาพัสดุทีหน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุกาํ หนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้
หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพือให้สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั
กล่าวข้างต้นได้
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

https://process.gprocurement.go.th/egp2proc061Web/jsp/control.proc061

9/9

