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เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที� 

ประกวดราคาจ้างบํารุงรักษาระบบคลาวด์ ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์

ตามประกาศ สํานักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ลงวนัที� 

......................................................

            สาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ "กรม" มีความประสงคจ์ะ ประกวด

ราคาจา้งบาํรุงรักษาระบบคลาวด ์ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ สาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์าร

มหาชน) (สรอ.) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เลขที� ๑๐๘ ถนนรางนํ�า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ

๑๐๔๐๐ โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี�

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์

 ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

 ๑.๒ แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์

 ๑.๓ หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์

 ๑.๔ แบบสญัญาจา้ง

 ๑.๕ แบบหนงัสือคํ�าประกนั

 (๑) หลกัประกนัซอง

 (๒) หลกัประกนัสญัญา

 (๓) หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้

 (๔) หลกัประกนัผลงาน

 ๑.๖ บทนิยาม

 (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาที�มีผลประโยชนร่์วมกนั

         (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม

 ๑.๗ แบบบญัชีเอกสาร

 (๑) บญัชีเอกสารส่วนที� ๑

 (๒) บญัชีเอกสารส่วนที� ๒

 ๒. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา

 ๒.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที�ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์

            ๒.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ

และไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ

 ๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาราย

อื�น และ/หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวด
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ราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ระทาํการอนัเป็ นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็ น 

ธรรม ตามขอ้ ๑.๖

            ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็ นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ� ิหรือความคุม้กนั ซ� ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข� ึน

ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธ� ิและความคุม้กนัเช่นวา่น� นั

 ๒.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ�ืองตน้ในการจา้งของกรม

            ๒.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็ นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกนักบังานที� ประกวด

ราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเป็ นผลงานที�เป็ นคู่สญัญา 

โดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงานอื�นซ� ึงมี 

กฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็ นราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�น รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�กรมเชื�อถือ

 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็ นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็ นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั

            ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็ นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ� ึงไดด้าํเนินการจดัซ�ือจดัจา้ง 

ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรม 

บญัชีกลางที�เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ�ือจดัจา้งภาครัฐ

            ๒.๙ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร� ังซ� ึงมีมูลค่าไม่เกิน 

สามหมื�นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดกไ็ด้

 ๓. หลกัฐานการเสนอราคา

 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

 ๓.๑ ส่วนที� ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี�

 (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

            (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

            (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง

 (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื�น

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

 (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วม

คา้ ใหย้ื�นสาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่าย

ใดเป็นบุคคลธรรมดาที�มิใช่สญัชาติไทย กใ็หย้ื�นสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ื�น

เอกสารตามที�ระบุไวใ้น (๑)

 (๔) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

            (๕) บญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑)
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 ๓.๒ ส่วนที� ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี�

           (๑) หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนาม

พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)

           (๒) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทน

 (๓) หลกัประกนัซองตามขอ้ ๕

 (๔) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงาน พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

 (๕) แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์

 (๔) บญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

            ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยื�นขอ้เสนอตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ย

วธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์และหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์นี�  โดยไม่มี

เงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�นและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น รวมทั�งลงลายมือชื�อของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

ใหช้ดัเจน

 ๔.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคา

สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยนืราคาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาที�ตนได้

เสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้

            ๔.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการตามสญัญาที�จะจา้งใหแ้ลว้เสร็จไม่

เกิน ๓๖๕ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง หรือวนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้จากกรมใหเ้ริ�มทาํงาน

            ๔.๔ ก่อนยื�นซองเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

ควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี้�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั�งหมดเสียก่อนที�จะ

ตกลงยื�นขอ้เสนอ ตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์

            ๔.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยื�นเอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์จ่า

หนา้ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจา้งบาํรุงรักษาระบบคลาวด ์ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดย

ระบุไวที้�หนา้ซองวา่ "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ เลขที� 

" ยื�นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวนัที� ............................ ตั�งแต่

เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ สาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) (สรอ.) ชั�น ๑๕ อาคาร

บางกอกไทยทาวเวอร์ เลขที� ๑๐๘ ถนนรางนํ�า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

 เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้จะไม่รับ

เอกสารโดยเดด็ขาด

           คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

แต่ละรายวา่เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�มีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผล

ประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วนั

ประกาศ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ ๓.๒ และ

แจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวธีิ
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อื�นใดที�มีหลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้

            หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที�มีการเสนอราคาดว้ยวธีิการทาง 

อิเลก็ทรอนิกส์วา่มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระทาํการอนัเป็ นการขดัขวางการแข่งขนัราคา 

อยา่งเป็ นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาราย 

น� นัออกจากการเป็ นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอ 

ราคาดงักล่าวเป็ นผูทิ้�งงาน

            ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ไม่ผา่นการคดัเลือกเบ�ืองตน้ เพราะเหตุเป็ นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที� 

มีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น หรือเป็ นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะ 

เสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็ นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�กระทาํการอนัเป็ นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็ น

ธรรม หรือเป็ นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคอาจอุทธรณ์คาํส�งัดงักล่าวต่อหวัหนา้ 

หน่วยงานที�จดัหาพสัดุภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของ 

หวัหนา้หน่วยงานที�จดัหาใหถื้อเป็ นที�สุด

            หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทาง 

อิเลก็ทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาที�กาํหนดไวค้ณะกรรมการ 

ประกวดราคา จะส�งัพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื�อสารกบับุคคล 

อื�น และเมื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข�นัตอนที�คา้งอยูภ่ายในเวลาของ 

การเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะส�งัพกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งสิ�นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนั 

เดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้

ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะส�งัยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนด

วนั เวลาและสถานที� เพื�อเร�ิมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที� 

น� นัทราบ

 คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ� ิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวด 

ราคา ฯ เพื�อใหก้ารประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสู์งสุดต่อทางราชการ

 ๔.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงันี�

           (๑) ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยวธีิการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ที�ไดย้ื�นมาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค

           (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งเริ�มตน้

ที� ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท

 (๓) ราคาที�เสนอจะตอ้งเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั�งปวงไว้

ดว้ยแลว้

 (๔) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตาม

วนั เวลา และสถานที�ที�กาํหนด

 (๕) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที�มาลงทะเบียนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ

 (๖) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที� LOGIN แลว้ จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาที�

เสนอในการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งตํ�ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะ

        รา่ง
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ตอ้งเสนอลดราคาข�นัต�าํ (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร� ังละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

และการเสนอลดราคาคร� ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาคร� ังละไม่นอ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร� ังสุดทา้ยที� 

เสนอลดแลว้

 (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ�นแลว้ จะ

ตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ราคาที�ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอหลงัสุด

            (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็ นผูช้นะราคาตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการให้ 

บริการเสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ท� งัน� ี 

จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา

 (๙) ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัที� ............................ ตั�งแต่

เวลา ...............น. เป็นตน้ไป ทั�งนี�  จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานที�เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้

ทราบต่อไป

 ๕. หลกัประกนัซอง

            ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

จาํนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหา้หมื�นบาทถว้น) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคํ�า

ประกนั ตั�งแต่วนัยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ�นสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ช้

อยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�

 ๕.๑ เงินสด 

            ๕.๒ เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือ

ก่อนหนา้นั�นไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ

 ๕.๓ หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑)

 ๕.๔ หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งไดแ้จง้

เวยีนชื�อใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑)

 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย

            หลกัประกนัซองตามขอ้นี�  กรมจะคืนใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้ ํ�าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบั

ถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายที�คดัเลือกไวซึ้�งเสนอราคาตํ�าสุดจะ

คืนใหต่้อเมื�อไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้

 การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย

 ๖. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา

 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์นี�  กรมจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม

 ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยื�นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้ง

ตามขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการดาํเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาราย

นั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ย

         รา่ง
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                    รา่ง

วธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในส่วนที�มิใช่สาระสาํคญั ท� งัน� ีเฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะเป็ นประโยชนต่์อกรม 

เท่าน� นั

 ๖.๓ กรมสงวนสิทธิ� ไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อ

ไปนี�

          (๑) ไม่ปรากฏชื�อผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิ

การทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของกรม

            (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการ

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาราย

อื�น

 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทาํสญัญา คณะ

กรรมการ ประกวดราคาหรือกรมมีสิทธิใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาชี�แจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอื�น

ใดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้กรมมีสิทธิที�จะไม่รับราคา หรือไม่ทาํสญัญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มี

ความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง

            ๖.๕ กรมทรงไวซึ้�งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด หรือราคาหนึ�งราคาใดหรือราคาที�เสนอทั�งหมด

กไ็ด ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั�งนี� เพื�อประโยชน์

ของทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของกรมเป็นเดด็ขาด ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสีย

หายใด ๆ มิได ้รวมทั�งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผูมี้สิทธิ

เสนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุที�เชื�อไดว้า่การ

เสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมา

เสนอราคาแทนเป็นตน้

            ในกรณีที�ผูมี้สิทธิเสนอราคารายที�เสนอราคาตํ�าสุด เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจ

ดาํเนินงานตามสญัญาได ้คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมจะใหผู้มี้สิทธิเสนอราคารายนั�นชี�แจงและแสดงหลกั

ฐานที�ทาํใหเ้ชื�อไดว้า่ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์

ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากคาํชี�แจงไม่เป็นที�รับฟังได ้กรมมีสิทธิที�จะไม่รับราคาของผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั�น

            ๖.๖ ในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์วา่

ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที�มีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอ

ราคารายอื�นหรือเป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที�กระทาํ

การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ กรมมีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูมี้สิทธิเสนอราคา

ดงักล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน

 ๗. การทาํสัญญาจ้าง

 ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผูรั้บจา้ง)จะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบ

สญัญาดงัระบุในขอ้ ๑.๔ กบักรมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็น

จาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ๕ของราคาค่าจา้งที�ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ใหก้รมยดึถือไวใ้น
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ขณะทาํสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน� ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน� ี

 ๗.๑ เงินสด

            ๗.๒ เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวนัที�ที�ทาํสญัญาหรือก่อนหนา้น� นัไม่ 

เกิน ๓ วนั ทาํการของทางราชการ

 ๗.๓ หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุใน

ขอ้ ๑.๕ (๒)

            ๗.๔ หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งไดแ้จง้ชื�อ

เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๒)

 ๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย

            หลกัประกนันี�จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�คู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนั

ตามสญัญาจา้งแลว้

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

 กรมจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๑งวด ดงันี�

            กรมจะจ่ายเงินค่าจา้งในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั�งหมดใหแ้ลว้เสร็จ

เรียบร้อยตามสญัญา

 ๙. อตัราค่าปรับ

 ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้ ๑๗ จะกาํหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจา้งตามสญัญาต่อวนั

 ๑๐. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง

           ผูช้นะการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํ

สญัญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๔ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งที�เกิดขึ�น

ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๐ ปี ๐ เดือน ๐ วนั นบัถดัจากวนัที�กรมไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการ

ซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ�ในการเสนอราคาและอื�น ๆ

 ๑๑.๑ เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครั� งนี�  ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๙

            การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเมื�อกรมไดรั้บอนุมติัเงินค่าจา้งจาก เงินงบประมาณประจาํ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว้เท่านั�น

           ๑๑.๒ เมื�อกรมไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตาม

การ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของมาเพื�องานจา้งดงั

กล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางที�มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้

บริการรับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึ�งเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้ง

     รา่ง
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ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี�

            (๑) แจง้การสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วนั นบั

ตั�งแต่วนัที�ผูรั้บจา้งสั�งหรือซื�อขายของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นได้

            (๒) จดัการใหสิ้�งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่าง

ประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกสิ�งของนั�นโดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ�ง

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื�น

 (๓) ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่ง

เสริมการพาณิชยนาวี

            ๑๑.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซึ�งไดย้ื�นเอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ต่อ

กรมฯ แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื�อไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา

แลว้ ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามเงื�อนไขที�กาํหนดใน ขอ้ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิ

ฉะนั�น กรมจะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ ๒.๕ของวงเงินที�จดัหาทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใช้

ความเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งอาจพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อยา่งเป็นธรรม

 ๑๑.๔ ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึ�งกรมไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที�ทาง

ราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ�าประกนัซอง

ทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ

 ๑๑.๕ กรมสงวนสิทธิ� ที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความ

เห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี)

 ๑๒. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ

            ในระหวา่งระยะเวลาการดาํเนินงานผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายและระเบียบได้

กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด

 หมายเหตุ

 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ที�เขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานที�จะจดัหาพสัดุ

เพื�อเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา

            ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานที�จะจดัหาพสัดุ

ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์

            การนบัระยะเวลาคํ�าประกนัซองตามขอ้ ๕ ใหห้น่วยงานที�จดัหาพสัดุนบัเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกนั คือ

ช่วงแรก ตั�งแต่วนัยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคจนถึงวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย (วนัเสนอราคา) และนบัต่อเนื�องกนั

ในช่วงที�สอง คือ ตั�งแต่วนัถดัจากวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย จนถึงวนัสิ�นสุดการยนืราคา ตวัอยา่งเช่น กาํหนดวนัยื�นซอง

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค วนัที� ............................ กาํหนดวนัเสนอราคาวนัที� ............................ และกาํหนดยนื
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ราคา ๓๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย การนบัระยะเวลาคํ�าประกนัซองคือ วนัที� ............................ จนถึงวนั

ที� ............................ และนบัต่อเนื�องในช่วงที�สองใหเ้ริ�มนบัตั�งแต่วนัที� ............................ จนถึงวนั

ที� ............................ (รวม ๓๐ วนั) ดงันั�น ระยะเวลาการนบัหลกัประกนัซอง คือ ตั�งแต่วนั

ที� ............................ จนถึงวนัที� ............................ 

            การเสนอลดราคาขั�นตํ�า (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานที�จะจดัหาพสัดุคาํนวณวงเงินการเสนอลดราคา

ขั�นตํ�าแต่ละครั� งในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์หาก

คาํนวณแลว้มีเศษของหลกัหน่วยนบัใดๆ ใหปั้ดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันั�น โดยไม่ตอ้งมีเศษของแต่ละหน่วยนบั

เพื�อความชดัเจน และป้องกนัความผดิพลาดในการเสนอลดราคาขั�นตํ�าแต่ละครั� ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ

ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคา

ขั�นตํ�า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่ครั� งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท

คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขั�นตํ�า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่ครั� ง

ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๑๕,๕๗๘

บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขั�นตํ�า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่ครั� งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั�งนี�  ผูเ้สนอราคา

สามารถเสนอลดราคาขั�นตํ�าสูงกวา่ราคาขั�นตํ�าที�กาํหนดได ้เช่น กรณีกาํหนดการเสนอลดราคาขั�นตํ�า (Minimum

Bid) ไม่นอ้ยกวา่ครั� งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้รั� งละมากกวา่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้

และการเสนอลดราคาครั� งถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาตามที�กาํหนดจากราคาครั� งสุดทา้ยที�เสนอลดแลว้ สาํหรับกรณี

การจดัหาพสัดุที�หน่วยงานที�จะจดัหาพสัดุกาํหนดใหเ้สนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้

หน่วยงานกาํหนดใหเ้สนอราคาและพิจารณาในลกัษณะการเสนอราคารวม เพื�อใหส้ามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งั

กล่าวขา้งตน้ได้

สาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน)




