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คํานํา 
 
 การจัดกระบวนการใน PM 5 สวนราชการตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุนโดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดังกลาว ใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามผลตามขอกําหนดที่สําคัญ 
 กองพัสดุเปนหนวยงานหนึ่งที่สนับสนุนกระบวนการสรางคุณคา 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา การบริหารจัดการน้ํา การปองกันและบรรเทาภัยทางน้ํา ซ่ึงคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(ภาคบังคับ) หมวด 6 ตามคําสั่งกรมชลประทานที่ 
1076/2552  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552  และคําสั่งกองพัสดุที่ 21/2552 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ได
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  
ซ่ึงกรมชลประทานมีแผนดําเนินการในปงบประมาณ 2553  

คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้   กอง
พัสดุ  ไดมีการสื่อสารใหผูเกี่ยวของนําไปปฏิบัติ   หากพบจุดออน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจากปจจยั
ภายนอกที่สงผลตอกระบวนการ เชน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่เกี่ยวของ ก็จะ
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสมตอไป  
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คูมือการปฏิบัติงาน 
แนวทางการประกวดราคาดวยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกส  

 
1. วัตถุประสงค  
 1.1 การจัดทําคูมือแนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขึ้น  เพื่อชวยใหเจาหนาที่
ในหนวยงานของกรมชลประทานมีความเขาใจที่ชัดเจนในเรื่องกระบวนการ แนวทาง หลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติ   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549   ความเขาใจ
และความชัดเจนดังกลาวจะเปนแนวทางปฏิบัติเปนไปดวยความโปรงใส   
 1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม  และพัฒนา
ผูปฏิบัติใหเปนผูปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  และเผยแพรใหกับบุคคล ผูสนใจใหสามารถเขาใจ ไดประโยชน
จากกระบวนการที่มีอยู 
 1.3 เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเปนแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เปนการรวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวของ  และจัดทําคูมือการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  ประกอบดวย 3 สวน คือ  สวนที่ 1  แนวทางการประกวด
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  สวนที่ 2  ตัวอยางเอกสารที่ใชดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางดวยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส   สวนที่ 3   ตัวอยางเอกสารที่ใชดําเนินการประกวดราคาซื้อและจางทั่วไปดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ครอบคลุมการดําเนินการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป  ตั้งแตขั้นตอนการ
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
จนถึงการทําขอผูกพัน  

3. คําจํากัดความ 
 “การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมดวยวิธีการซื้อหรือการจาง แตไมรวมถึงการจางที่
ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษที่สามารถทําได
ตามระเบียบอื่น โดยกําหนดใหผูเสนอราคาไดเสนอราคาแขงขันกันเองดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายใน
ระยะเวลา และ ณ สถานที่กําหนดโดยไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction) 

 “ราคาสูงสุด” หมายความวา ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยู หรือราคาสูงสุดที่ทางราชการจะพึง
รับไดตามหลักเกณฑที่ กวพ.อ. กําหนด 
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 การกําหนดราคาสูงสุด เปนราคาเริ่มตนในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตาม
หลักเกณฑที่ กวพ.อ. กําหนด  มี 2 กรณี  คือ 
  - กรณีงานกอสราง ใหใชราคากลาง 
  - กรณีงานซื้อหรือจางทั่วไป (ยกเวนงานกอสราง) ใหใชราคาวงเงินงบประมาณ หรือราคา
มาตรฐาน หรือราคาตลาด ณ ปจจุบัน อยางใดอยางหนึ่ง เปนราคาเริ่มตนในการจัดหา โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมของประเภทสินคาและบริการ หรืองานโครงการ  และเปนประโยชนตอทางราชการ 
 “หัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ”  หมายถึง  หัวหนาสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หัวหนาองคการมหาชน  และ
หัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐ ที่อยูในสังกัดบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว 

 "ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน" หมายความวา บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคา
เพื่อขายในประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกรม เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรง หรือ
ทางออม ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น ที่เขาเสนอราคาเพื่อขายในประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสของกรมในคราวเดียวกัน 
 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง หรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน 
ไดแก การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกัน ในลักษณะดังนี้ 
 (1) มีความสัมพันธกัน ในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใช
อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคา
ใหแก กรมในประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
 (2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวน ในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคา ใหแกกรมในประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
คร้ังนี้ 
  คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา 
 (ก) กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หมายความวา ผูถือหุน
ซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด 
 (ข) กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
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 (3) มีความสัมพันธกัน ในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เขาเสนอราคาใหแกกรมในประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการถือหุนของ
บุคคลดังกลาว 
 ในกรณีบุคคลใด ใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารผูเปน
หุนสวน หรือผูถือหุนโดยที่ตนเอง เปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกกรม ในประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคา หรือผูเสนองานนั้น มีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) 
แลวแตกรณี 
 ”การขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายการกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสให มีการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอกรม ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอใหหรือรับวา
จะใหเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด หรือใหกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะ
ใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะ
แสดงหาประโยชน ในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชน แกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใด เปน 
ผูมีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคา อยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความ ไดเปรียบ
กรม โดยมิใชเปนไป ในทางประกอบธุรกิจปกติ 

4.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูรับผิดชอบที่ตองดําเนินการในกระบวนการ
ดังกลาว ประกอบดวย 
 1. ผูไดรับมอบอํานาจตามที่อธิบดีไดมอบอํานาจตามคําสั่งมอบอํานาจดานการพัสดุ   
 2. คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา รับผิดชอบในการ
จัดทําราง TOR และเอกสารประกวดราคา เพื่อใชในการดําเนินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 3. คณะกรรมการประกวดราคา รับผิดชอบในการดําเนินการจัดหาโดยวิธีการประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 4. หนวยงานเจาของงานหรือหนวยงานพัสดุของสํานัก/กอง/โครงการ  รับผิดชอบจัดทํารายงาน
ความตองการพัสดุ  [พด.01 หรือ พด.02 แลวแตกรณี] 
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 5. สํานักงบประมาณ   เพื่อพิจารณาความเหมาะสมราคา สําหรับงานหรือพัสดุที่ทําสัญญาผูกพันขาม
ปงบประมาณ 
 6. กรมบัญชีกลาง  พิจารณาวินิจฉัยขอปญหาที่ เกิดขึ้นจากการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  กรณีที่กรมชลประทานไมสามารถหาขอยุติปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย   
มติคณะรัฐมนตรี หรือขอบังคับที่เกี่ยวของได 
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5. Work Flow กระบวนการ 
 คูมือปฏิบัติงานแนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกรมชลประทาน     
 ตัวช้ีวัดที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครั้งในการจัดหาพัสดุที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 
 
 

30 วัน - แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคา 
- สรุปสาระสําคัญของ
ราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคา 
- เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

- สํานักชลประทาน 
หรือสํานักออกแบบฯ
หรือโครงการ 
(กรณีจางกอสราง) 
- หนวยงานที่มีความ
ตองการใชพัสดุ     
(กรณีซื้อและจางทั่วไป) 

2  
 
 
 
 

-ไมมีวิจารณ 
4 วัน 
- มีวิจารณ 7 
วัน 

- เจาหนาที่พัสดุนําสรุป
สาระสําคัญของราง 
TOR และรางเอกสาร 
- ประกาศผานเว็บไซต
ของกรมชลประทาน 
- ประกาศผานเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง 

เจาหนาที่พัสดุของ
หนวยงานที่ดําเนินการ
จัดหาพัสดุ 

3  
 
 
 
 

2 วัน - หนวยงานพัสดุที่
ตองการใชพัสดุ/งาน 
จัดทํารายงานความ
ตองการ(พด.01),    
(พด.02) พรอมแผน
จัดซื้อ/จัดจาง  เสนอ     
ผูมีอํานาจอนุมัติ 

หนวยงานที่ตองการใช
พัสดุ 

4  
 
 
 
 
 

4 วัน - แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกวดราคา 
- ติดตอผูใหบริการ
ตลาดกลางเพื่อกําหนด
วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา 

หนวยงานพัสดุที่
ดําเนินการจัดหาพัสดุ 

5  
 
 
 
 

 - อนุมัติดําเนินการ
ประกวดราคา 
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการ
จาง/ผูควบคุมงาน
(แลวแตกรณี) 
- เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

หนวยงานพัสดุที่
ดําเนินการจัดหาพัสดุ 

แตงตั้งคณะกรรมการประกวด
ราคา คัดเลือกผูใหบริการตลาด
กลางและกําหนดวัน เวลา 
สถานที่เสนอราคา 

 

ประกาศเผยแพรราง TOR และ
รางเอกสารประกวดราคา 

แตงตั้งคณะกรรมการ 
จัดทําราง TOR 

 และรางเอกสารประกวดราคา 
เสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ

ดําเนินการใน
คราวเดียวกัน 

เกิน 10 ลบ. 
แตงตั้ง 

ไมเกิน 10 
ลบ.ไมตอง
แตงตั้ง 

มีคําวิจารณ/ 
มีการปรับปรุง 

ไมมีคําวิจารณ/ไมมกีารปรับปรุง 

รายงานขอซื้อขอจาง 
จัดทําประกาศเชิญชวน 
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

รายงานความตองการพัสดุ 
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
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ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
   

 
  

6  
 
 
 

7 วัน - ติดประกาศที่ทําการ
ของหนวยงานและศาลา
กลางจังหวัด            
(ทางทองถิ่น) 
-  สงประกาศและ
เอกสารประกวดราคา
ใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน หรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาค(แลวแตกรณี) 
-สงประกาศใหกลุม
ตรวจสอบภายใน 
- ประกาศเว็บไซตของ
กรมชลประทาน 
- ประกาศผานเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง 

- หนวยงานพัสดุที่
ดําเนินการจัดหาพัสดุ 
- สวนกลาง สํานักงาน
เลขานุการกรม สง สตง. 

7  
 
 
 

 การขายเอกสาร
ประกวดราคา 

หนวยงานพัสดุที่
ดําเนินการจัดหาพัสดุ 

8  
 
 
 

5 วัน -  ตรวจสอบความถูก
ตองของหลักประกัน
ซอง 
- ตรวจสอบผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน
รวมกัน 
- ตรวจสอบรายละเอียด
ขอเสนอ เอกสารตาง ๆ 
ของผูเสนอราคา  

คณะกรรมการ 
ประกวดราคา 

9  
 
 
 
 

10 วัน - คัดเลือกเบื้องตนเพื่อ
หาผูมีสิทธิเสนอราคา 
- รายงานผลการ
คัดเลือก 

 

คณะกรรมการ 
ประกวดราคา 

 
เผยแพรประกาศเชิญชวนและ

เอกสารประกวดราคา 

การขายเอกสาร 
ประกวดราคา 

รับซองขอเสนอทางดานเทคนิค 

ดําเนินการใน
คราวเดียวกัน 

คัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิ
เสนอราคาและรายงานผลการ
คัดเลือกเสนอหัวหนาหนวยงาน 
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ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
   

 
  

10  
 
 
 
 

*- ไมมี
อุทธรณ3 วัน 
- มีอุทธรณ 
15 วัน  

- จัดทําแบบแจงผลการ
คัดเลือกทุกรายทราบ 
โดยไมเปดเผยรายชื่อ
ตอสาธารณชนหรือ   
ไมมีการประกาศรายชื่อ
ผู มีสิทธิเสนอราคา  
[บก 004-1] 
 

คณะกรรมการ 
ประกวดราคา 

11  
 
 
 

  -  แจงนัดหมายผูมีสิทธิ    
    เสนอราคาเพื่อเขาสู

กระบวนการเสนอราคา 
        [บก 005] 
 

คณะกรรมการ 
ประกวดราคา 

12  
 
 
 
 

1 วัน 
 
 

- ผูมีสิทธิเสนอราคาทุก
รายดําเนินการเขาสู
กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด 

คณะกรรมการ 
ประกวดราคา 

13  
 
 
 

 -คณะกรรมการ
ประกวดราคาประชุม
ทันทีเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคา 

คณะกรรมการ 
ประกวดราคา 

14  

 
 

3 วัน - รายงานผลตอหัวหนา
สวนราชการ 
 
 
 
 
- หากเห็นชอบตอง
เสนอ ผอ.ผง. เพื่อขอ
ทราบงบประมาณและ
เสนอสํานักงบประมาณ
เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมราคาไม
สามารถนับเวลาได 

หนวยงานพัสดุที่
ดําเนินการจัดหาพัสดุ 

แจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา
เพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ดําเนินการเขาสูกระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่กําหนด 

คณะกรรมการประกวดราคา 
ประชุมทันทีเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคา 

 แจงผลการคัดเลือกเบื้องตน 
ใหผูประสงคจะเสนอราคา 

ทุกรายทราบ 

ดําเนินการในคราวเดียวกัน ฟงขึ้น 

แจงผูคัดคาน 

รายงานผลการพิจารณา 
ตอหัวหนาหนวยงาน 

แจงเหตุผลใหคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงภายใน 3 วัน 

*ไมมีอุทธรณ 
 

มีอุทธรณ 

เห็นชอบ 
ไมเห็นชอบ 

  ดําเนินการ    
  ในคราว   
  เดียวกัน 

ฟงไมขึ้น 
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ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
   

 
  

15  
 
 
 

5 วัน - สํานักงบประมาณ
ตอบผลการพิจารณา
ราคา 
- เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
- เมื่อเสนอแลวไม
สามารถนับเวลาไดวา
จะอนุมัติเมื่อไหร 

หนวยงานพัสดุที่
ดําเนินการจัดหาพัสดุ 

16  
 
 
 

1 วัน -ประกาศผลประกวด
ราคา 
- ปดประกาศเผยแพร 

คณะกรรมการ 
ประกวดราคา 
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15 วัน - จัดทําขอผูกพัน หรือ 
- ยกเลิกการประกวด
ราคาเพื่อดําเนินการใหม 

หนวยงานพัสดุที่
ดําเนินการจัดหาพัสดุ 

รวม 105 วัน 17  ขั้นตอน 

 
6.  ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 6.1  ท่ีมา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 และวันที่ 27 ธันวาคม 2548 
เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชไดโดยกวางขวางแพรหลาย โปรงใส มีการ
แขงขันอยางเปนธรรม ประหยัดงบประมาณของแผนดิน บังเกิดความคุมคา ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน เปนประโยชนแกทางราชการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให
ปรับปรุงตามที่คณะรัฐมนตรีแนะนํา แลวใหเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามเพื่อประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป 
  นายกรัฐมนตรีไดลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 15 ง ลงวันที่ 31 มกราคม 
2549 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป 

คณะกรรมการประกวด
ราคาจัดทําประกาศผล

ประกวดราคา 

 จัดทําขอผูกพัน ดําเนินการจัดหาใหม 

เสนอผูอํานาจ 
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง 
อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 
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  กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือที่ กค 0408.3/ว 59 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549  แจงเวียนแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิ ธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส  พ .ศ .2549   
ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ และกรมชลประทานไดกําหนดแนวทางประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส
ใหหนวยงาน/โครงการในสังกัดใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ตามบันทึก 
กองพัสดุ ผอ.กพ. ที่ 345/2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549 
  ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติผอนคลายการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (1) มติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันท่ี  23 พฤษภาคม  2549   แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 79 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 
  (2) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2549  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนมาก ที่ นร 0504/ว 107 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม  2549 
  (3) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2550  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ นร 0506/ว 151 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 
  (4) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2551  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ นร 0506/ว 4 ลงวันที่ 7 มกราคม 2551 
  (5) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2552  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 182  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2552 

 6.2 การบังคับใช   
  (1) การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ใหดําเนินการจัดหาดวยวิธีอ่ืนได 
   กรณีที่หนวยงานที่จัดหาพัสดุมีกิจกรรม โครงการหรืองานกอสรางที่มีวงเงินตั้งแตสองลานบาท
ขึ้นไป หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุจะตองดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 หากดําเนินการตามนัยระเบียบนี้ไปแลว แตไมไดผลดี และประสงค
จะกลับไปใชวิธีการจัดหาโดยวิธีอ่ืน จะตองขออนุมัติยกเวนการไมปฏิบัติตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามนัยระเบียบฯ ขอ 4 เวนแต การจัดหาพัสดุนั้นเปนเรื่องการจางที่
ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษแลว ยอมไดรับการ
ยกเวนไมตองถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ พ.ศ.2549 (หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ดวนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0408.4/04124 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549) 
  (2) การจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ใหถือปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้นๆ  เวนแตคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะ
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กําหนดหรือวินิจฉัยเปนประการอื่น ซ่ึงในหลักการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549 ขอ 5 มี
วัตถุประสงคที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนําระเบียบนี้ไปใชควบคูกับระเบียบซึ่ง
หนวยงานที่จัดหาพัสดุถือปฏิบัติดวย กลาวคือ กรณีที่เปนการจัดหาพัสดุของสวนราชการที่อยูภายใตบังคับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหใชระเบียบดังกลาว สวนกรณีที่
เปนการจัดหาพัสดุของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชาหรือ
การกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ก็ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของ
หนวยงานนั้นๆ  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0408.4/04124 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549) 
  (3) คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ไดกําหนดหลักเกณฑ
ในการพิจารณาประเภทสินคาและบริการหรืองานโครงการที่ไมตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  แจงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ดวนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 247 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553  สรุปไดดังนี้  
   (3.1) ตองเปนพัสดุที่ไมมีการแขงขัน หรือมีการแขงขันนอยรายซ่ึงพิจารณาจากจํานวนผูขาย 
ผูใหบริการ หรือผูรับจาง  ถามีนอยกวา 3 ราย  ก็ถือวาไมมีการแขงขัน  
   (3.2) เปนสินคาและบริการหรืองาน/โครงการ ที่มีรายละเอียดหรือการดําเนินงานที่ซับซอน 
มีเทคนิคเฉพาะ จําเปนตองใช เทคโนโลยีขั้นสูง ตองใชบุคลากรในสาขาวิชาชีพการกอสรางชั้นสูง มีการ
ถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ หรือชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หรือหากสินคาและบริการ
ดังกลาวจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของสินคา และหรือขอกําหนดคุณสมบัติ ของผูเสนอราคาซึ่งอาจจะมี
ขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกัน จําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตาม ความ
ตองการกอนพิจารณาดานราคา 
   (3.3) สินคาและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประเภท ระบบ IT ที่มีลักษณะเฉพาะ เชน การ
พัฒนาระบบ  Software สําหรับใชงานเฉพาะ มักเปน Software ที่ตองเขาไปศึกษารูปแบบการทํางานหรือความ
ตองการของหนวยงานนั้น ๆ  แลวจัดทําขึ้น   
   (3.4) เปนสินคาและบริการหรืองาน/โครงการ ที่มีความผันผวนทางดานราคา  คือ มีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานราคาภายใน 30  วัน โดยระหวางเวลา 30 วัน นั้น ราคาเปลี่ยนแปลงตั้งแต 10 %  ขึ้นไ ป  
ถือวาเปนสินคาหรือบริการที่มีความผันผวนทางดานราคา 

 6.3 ขั้นตอนดําเนินการประกวดราคา 
  นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนดไวแลว คณะกรรมการวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ไดมีหนังสือซักซอมความเขาใจและแจงเวียนเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบฯ  ดวย  และในสวนของกรมชลประทาน กองพัสดุก็ไดมีการแกไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
ใหสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนซอมความเขาใจดังกลาว  จึงทําใหแนวทางการประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสบางสวนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามที่ไดกําหนดไว ดังนั้น เพื่อใหการประกวด
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
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อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  ของกรมชลประทานเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคลองกับระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี  หนังสือเวียนซอมความเขาใจ  หนังสือตอบขอหารือ  คําสั่งกรมชลประทาน และแนวทาง
ปฏิบัติที่ เกี่ยวของ  กองพัสดุจึงขอสรุปขั้นตอนการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกรม
ชลประทาน ออกเปน 17 ขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา 
  (2) การเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
  (3) การจัดทํารายงานความตองการพัสดุ 
  (4) การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา  และการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
  (5)  การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง 
  (6) การเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน 
  (7) การดําเนินการใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา 
  (8) การรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
  (9) การคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา 
  (10) การแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน และการอุทธรณผลการคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบื้องตน 
  (11) การแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา 
  (12) การดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
  (13) การพิจารณาผลการเสนอราคา 
  (14) การรายงานผลการเสนอราคา 
  (15) การเสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ
  (16) การจัดทําประกาศและเผยแพรผลการพิจารณาการเสนอราคา และการอุทธรณผลการ
พิจารณาการเสนอราคา 
  (17) การทําขอผูกพัน 
 
  การเริ่มกระบวนการจัดหาพัสดุตามระเบียบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ตอบขอหารือตามหนังสือ  
ที่ กค (กวพ) 0408.4/20281 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เปนหลักการไววา  “การดําเนินการในขั้นตอนเกี่ยวกับ  
(1) การตรวจสอบเงินงบประมาณ  (2)  ตรวจสอบแผนการจัดหาพัสดุ เพื่อใหดําเนินการเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน (3) การจัดทํา TOR และเอกสารประกวดราคา (4) การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา คัดเลือก
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา และ (5) การจัดทํารายงาน
ขอซื้อหรือขอจาง  เปนขั้นตอนเตรียมการกอนดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สามารถ
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ดําเนินการไปพลางกอนทราบยอดเงินได เพราะยังไมถือวาเปนการกอนิติสัมพันธกับบุคคลภายนอก  
(ผูที่ประสงคจะเสนอราคา) ซ่ึงแมวากรมชลประทานมิไดรับงบประมาณในการจัดหาพัสดุ กรมฯ ก็ไมจําตอง
ยกเลิกการประกวดราคาในการจัดหาพัสดุดังกลาว และหากกรมฯ ไดทราบยอดเงินในการดําเนินงานแลว ก็จะ
สามารถเริ่มขั้นตอนกระบวนการจัดหาพัสดุในขั้นตอนการเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวนตอไป”   ซ่ึง
หลักเกณฑดังกลาวนี้เปนหลักเกณฑที่ใชดําเนินการในการจัดหาพัสดุไมวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรจะได
รับมาในลักษณะใด ซ่ึงจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน การจัดหาจึงจะชอบดวยระเบียบฯ 
2549   อนึ่ง กวพ. มีความเห็นวา การเตรียมการจัดหาพัสดุนั้น สามารถดําเนินการกระบวนการในขั้นตอนใดก็
ได หากการดําเนินการนั้นไมมีลักษณะเปนการผูกพันนิติสัมพันธกับบุคคลภายนอก 
  โดยหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  
ขอ 13  กําหนดวา  หลังจากทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลว ใหสวนราชการรีบดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบฯ ซ่ึงกรณีจะถือวาทราบยอดเงินนั้น หมายความถึง การทราบยอดเงินงบประมาณประจําป
ของสวนราชการที่ผานการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภา หรือไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแลว โดยมี
หลักเกณฑดังนี้ 
  (1) เงินงบประมาณประจําป กรณีจะถือวาทราบยอดเงินนั้น หมายความถึงเงินงบประมาณ
ประจําปที่ผานการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภา 
  (2) เงินงบกลาง เปนงบประมาณที่มีลักษณะเปนเงินกอน มิไดกําหนดในรายละเอียดวาจะ
นําไปใชในโครงการใด การที่จะถือวาไดทราบยอดเงินที่จะนํามาดําเนินการได ตองอยูในขั้นตอนใดนั้น แยก
ออกไดเปน 2 กรณี กลาวคือ 
   (2.1) หากผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และคณะรัฐมนตรีมีมติใหไปทาํความตก
ลงกับสํานักงบประมาณเพื่ออนุมัติวงเงินตามจํานวนที่ขอกอน กรณีนี้หากสํานักงบประมาณไดอนุมัติ
งบประมาณใหเปนลายลักษณอักษรแลว จึงจะถือไดวาสวนราชการนั้นไดรับงบประมาณในการดําเนินงาน
แลว ยอมกลาวไดวาเปนการทราบยอดเงินสําหรับการดําเนินการในเรื่องนั้น ในทางกลับกันหากสํานัก
งบประมาณมิไดตกลงอนุมัติเงินใหเทากับวาสวนราชการนั้นมิไดรับงบกลาง ซ่ึงถือวาไมมีงบประมาณในการ
ดําเนินงาน 
    (2.2) หากผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว โดยไมตองมาทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณอีก กรณีถือไดวาสวนราชการนั้นไดรับอนุมัติงบกลางสําหรับดําเนินการในปนั้นแลว 
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ภาพที ่1 – ตัวอยางการจัดทาํแผนดําเนินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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ภาพที ่2 – แสดงขั้นตอนดําเนินการประกวดราคาซื้อหรือจางทั่วไปดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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ภาพที ่2 – แสดงขั้นตอนดําเนินการประกวดราคาซื้อหรือจางทั่วไปดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ตอ) 
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ภาพที ่3 – แสดงขั้นตอนดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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ภาพที ่3 – แสดงขั้นตอนดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ตอ) 
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 6.4 รายละเอียดขัน้ตอนดําเนินการ 

 

ภาพที ่6 – แสดงขั้นตอนดําเนินการที ่1-3 

 
คําอธิบายขัน้ตอนที่ 1-3 
1.  การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
 ระเบียบขอ 8 (1) กําหนดไววา  “ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุตามขอ 4 แตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา กอนเริ่มการจัดหา
พัสดุตามระเบียบนี้ ......” 
 1.1 กอนเริ่มการจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุจะตองแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Term of 
Reference : TOR) ตามระเบียบฯ ขอ 8 (1) สําหรับตัวอยางเอกสารประกวดราคาซื้อจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามตัวอยางที่ กวพ.อ. กําหนด ทั้งนี้ สําหรับหนวยงาน/โครงการในสังกัดกรม
ชลประทานใหสรุปสาระสําคัญของราง TOR และตัวอยางเอกสารประกวดราคา  โดยใหมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 
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 ตารางที่ 1 : แสดงรายละเอียดสาระสําคัญของรางขอบเขตเขตของงาน (TOR) 

งานจางกอสราง งานซื้อหรืองานจางทั่วไป 
1) ความเปนมา 
2) วัตถุประสงค 
3) คุณสมบัติผูเสนอราคา 
4) ขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวนัยืน่
ขอเสนอของผูเสนอราคา (ถามี) 
5) ระบบการจดัการความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง (ถามี) 
6) แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
7) ระยะเวลาดาํเนินการ 
8) ระยะเวลาสงมอบงาน 
9) วงเงนิในการจัดหา (ราคากลาง) 

1) ความเปนมา 
2) วัตถุประสงค 
3) คุณสมบัติผูเสนอราคา 
4) แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะ 
5) ระยะเวลาดาํเนินการ 
6) ระยะเวลาสงมอบงาน 
7) วงเงนิในการจัดหา 

 
 1.2 องคประกอบของคณะกรรมการฯ  ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 35 “...ประธานกรรมการและกรรมการอื่น อยางนอยสองคน  ซ่ึงแตงตั้งจาก
ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ  โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชน ของทางราชการจะแตงตั้งบุคคล
อ่ืนอีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวยก็ได...” 

 1.3 วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ   และการเผยแพรราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา 
  การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6  ตุลาคม 2552   ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 
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 ตารางที่ 2 : แสดงขั้นตอนการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา 

วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท วงเงินเกิน 10 ลานบาท 
- หนวยงานไมตองแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราง TORและรางเอกสารประกวดราคา 
 - งานซื้อหรือจางทั่วไป ใหผูตองการใชพัสดุ/
งาน มีหนาที่เปนผูจัดทํารางขอบเขตของงาน 
(TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
 - งานจางกอสราง หนวยงานวิศวกรรมของ
เจาของงาน หนาที่เปนผูจัดทํารางขอบเขตของ
งาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
 - เจาหนาที่พัสดุนําราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคาผานเว็บไซตของกรมชลประทาน 
(http://procurement.rid.go.th) และกรมบัญชีกลาง 
(www.gprocurement.go.th) 

หนวยงานตองแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง 
TORและรางเอกสารประกวดราคา 
 - เวนแตงานกอสรางในโครงการที่มีแบบและ
ขอกําหนดในการกอสรางที่เปนมาตรฐานไวแลว 
แตตองประกาศสาระสําคัญของราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคาผ านเว็บไซตของกรม
ชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) และ
กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) 
 - เจาหนาที่พัสดุนําราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคาผ าน เ ว็บไซต ของหน วยง าน 
(http://procurement.rid.go.th) และกรมบัญชีกลาง  
(www.gprocurement.go.th) 

 
  คําสั่งกรมชลประทาน ที่  237/2552 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552  ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR)   และรางเอกสารประกวดราคา  และ
อนุมัติราง  TOR  และรางเอกสารประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ ไวดังนี้ 
  (1) กรณีประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 300 ลานบาท ใหผูอํานวยการสํานัก หรือ
ผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบเทา  เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  (2) กรณีประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท  ของสํานักงานกอสราง   สํานัก
โครงการขนาดใหญ  ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสราง เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  (3) กรณีประกวดราคาจางกอสรางที่มวีงเงินไมเกิน 20 ลานบาท ของหนวยงาน หรือโครงการใน
สังกัดสํานักชลประทาน  ใหหัวหนาหนวยงานหรือโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  (4) กรณีประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา 
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง ใหหัวหนาโครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  (5) กรณีประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 6 ลานบาท ของสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด  
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง ใหหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  (6) กรณีที่งานกอสรางอยูในขายความรับผิดชอบดําเนินการออกแบบรายละเอียด โดยสํานัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม   และกรณีที่หนวยงานใดไมสามารถจัดทําเอกสารประกวดราคาจาง
กอสรางไดเองใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
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   (6.1) ใหผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม เปนผูจัดทํา และอนุมัติ
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางที่ไดจัดทําขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
   (6.2) ใหผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม แตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา และเปนผูอนุมัติราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางที่ไดจัดทําขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 
  (7) งานกอสรางที่มีลักษณะจําเปนตองใชเทคโนโลยีพิเศษ  ซ่ึงผิดแผกไปจากมาตรฐานของสํานัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม หรืองานกอสรางที่มีลักษณะจําเปนตองใชเทคโนโลยีช้ันสูงหรือใช
เทคโนโลยีเปนพิเศษเฉพาะงานและหรืองานกอสรางที่มีวงเงินคางานตั้งแต 300 ลานบาท 
   (7.1) ใหเสนอขออนุมัติรองอธิบดี (ตามสายงาน)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาจัดทํา
เอกสารประกวดราคา และอนุมัติเอกสารประกวดราคาที่ไดจัดทําขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   (7.2) ใหเสนอขออนุมัติรองอธิบดี (ตามสายงาน) แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา และอนุมัติราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 

 1.4  การอนุมัติเอกสารประกวดราคา 
  เมื่อหนวยงานพัสดุไดนําสาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน  (TOR) และรางเอกสาร
ประกวดราคาเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน  (http://procurement.rid.go.th) และเว็บไซตกรมบัญชีกลาง 
(www.gprocurement.go.th)  เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณแลว  ใหถือวาเอกสารประกวดราคา
ดังกลาวไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว  [บันทึกกองพัสดุ ที่ กกพ.171/2551 ลงวันที่  15 มกราคม 2551]   
  อนึ่ง สําหรับรางขอบเขตของงาน และรางเอกสารประกวดราคาของงานกอสรางที่มีวงเงิน
เกิน 50 ลานบาท จะตองเสนอกรมฯ อนุมัติผานสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมตรวจพิจารณา
กอน  [บันทึกกองพัสดุ ที่ ผอ.กพ.5400/2549 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550] 

2. การเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
 ระเบียบขอ 8 (1) กําหนดไววา  “......เมื่อขอบเขตของงานดังกลาวไดรับอนุมัติแลว ใหนําสาระสําคัญ
ที่สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของหนวยงาน และสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพรทางเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน  เพื่อใหสาธารณชน
เสนอแนะวิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว เมื่อ
คณะกรรมการตามขอนี้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงขอบเขตของงานตามนั้นและดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ให
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เสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความเห็นชอบแลวนําลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลาง
อีกครั้งหนึ่ง เปนเวลาไมนอยกวาสามวัน ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรดวยก็ได” 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ไดซอมความเขาใจ และเพิ่ม
ความคลองตัวหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ 2549 เกี่ยวกับการเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) และ
รางเอกสารประกวดราคาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด  ที่ กค (กวพอ) 0408.3/ว 302 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2549  สรุปไดดังนี้ 
  2.1 ระยะเวลาที่ประกาศเผยแพรราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา 
   (1) เมื่อราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาที่คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน
และรางเอกสารประกวดราคาจัดทําแลวเสร็จ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานแลว ใหนําสาระสําคัญที่
สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางเปนเวลาติดตอกัน 
ไมนอยกวา 3 วัน เพื่อรับฟงขอเสนอแนะหรอืคําวิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต 
มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว 
   (2) ในกรณีที่ไมมีขอเสนอแนะ หรือคําวิจารณใดๆ หนวยงานไมตองนําราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคา  ลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางอีก 
   (3) ในกรณีที่มีขอเสนอแนะความคิดเห็นหรือคําวิจารณ ก็ใหคณะกรรมการกําหนดราง TOR 
และรางเอกสารประกวดราคา  พิจารณาวาสมควรปรับปรุงราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาตามนั้น
หรือไม   
    กรณีท่ี 1  หากพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุง ก็ใหดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จแลว
นําเสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง หรือ 
    กรณีท่ี 2 พิจารณาแลวไมเห็นสมควรปรับปรุง ก็ใหนําเสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อขอ
ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งเชนกัน  
    ซ่ึงท้ัง  2 กรณี จะตองนําลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน 

  2.2 การยกเลิกประกวดราคา แลวเร่ิมดําเนินการจัดหาใหม 
   กรณีที่หนวยงานยกเลิกประกวดราคา แลวเร่ิมดําเนินการจัดหาใหมตามระเบียบฯ ขอ 9 (4) 
หนวยงานไมตองประกาศเผยแพรราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาอีก สําหรับกรณีดังตอไปนี้  
   (1) ไมมีการเปลี่ยนแปลงรางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาเดิม  
   (2) กรณีดําเนินการจัดหาพัสดุเพิ่มเติมหรือจัดหาใหม  โดยใชรางขอบเขตของงาน และราง
เอกสารประกวดราคาเดิม และไมเกินวงเงินงบประมาณที่เคยจัดหาในรอบปที่ผานมา (นับจากวันที่นํา
สาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน และรางเอกสารประกวดราคาประกาศในเว็บไซตคร้ังสุดทาย) 
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3.  การจัดทํารายงานความตองการพัสด ุ
 หลังจากที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 แลว ใหหนวยงานเจาของงาน/งานพัสดุของสํานัก/กอง/
โครงการ จัดทํารายงานความตองการพัสดุ ตามแบบพิมพ  พด.01 หรือ พด.02 แลวแตกรณี  เสนอหัวหนา
หนวยงานเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้  หัวหนาหนวยงานของเจาของงาน/โครงการ มีอํานาจอนุมัติรายงาน
ความตองการพัสดุไมจํากัดวงเงิน 
 กรณีใหหนวยงานอื่นเปนผูจัดหาพัสดุ ใหหนวยงานเจาของงานสงรายงานความตองการพัสดุ   
(พด.01 หรือ พด.02 แลวแตกรณี) ที่ไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานแลว พรอมเสนอรายชื่อผูที่เขารวมเปน
คณะกรรมการประกวดราคาดวย 
 

 
ภาพที ่7 - แสดงขั้นตอนดําเนินการที ่4-8 

 
คําอธิบายขัน้ตอนที่ 4 – 8 
4.  การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  และการกําหนด

วัน เวลาและสถานที่เสนอราคา 

 ระเบียบขอ 8 (2) วรรคแรก กําหนดไววา  “ในระหวางดําเนินการตาม  (1) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุแจงอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อขอใหแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ (ระบุช่ือตาม
ความเหมาะสม) โดยจะเสนอรายชื่อกรรมการบางสวนหรือทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได และ
ขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากทะเบียนที่มีอยู เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดการประมูลดวย
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วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตลอดจนขอใหกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ เสนอราคา เพื่อเปนขอมูลให
คณะกรรมการดําเนินการตอไป” 
 ระเบียบขอ 8 (3) วรรคแรก กําหนดไววา “ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางแตงตั้งคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งจากบุคลากรในหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ และ
กรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสามคนและไมมากกวาหาคน ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลที่มิไดเปน
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําอยางนอยหนึ่งคน ทั้งนี้จะแตงตั้งตามขอเสนอของหนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานนั้นเปน
กรรมการและเลขานุการ และเจาหนาที่พัสดุในหนวยงานนั้นเปนผูชวยเลขานุการ” 
 คณะรัฐมนตรีไดมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552  เพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 เกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกวดราคา การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง และการกําหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา  สรุปไดดังนี้ 
 (1) การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ตามระเบียบฯ ขอ 8 (3)   
  (1.1) การจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน แต
ไมเกิน 7 คน จะมีกรรมการบุคคลภายนอกหรือไมก็ไดโดยใหบุคลากรของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุเปน
กรรมการและเลขานุการ  และจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือไมก็ได 
  (1.2) กรณีการจัดหาในวงเงินเกิน 10 ลานบาทขึ้นไป ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน 
แตไมเกิน 7 คน และตองมีกรรมการบุคคลภายนอก อยางนอยหนึ่งคน โดยใหเจาหนาที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนในหนวยงานนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ และจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการดวยหรือไมก็ได 
 (2) การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง และการกําหนด
วัน เวลา สถานที่เสนอราคา ผอนผันใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานในการแตงตั้งคณะกรรมการประกวด
ราคา การคัดเลือกใหผูบริการตลาดกลาง และกําหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา 
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามระเบียบฯ ขอ 8 (3) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว  สรุปไดดังนี้  
 1. องคประกอบของคณะกรรมการประกวดราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
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 ตารางที่ 3 – แสดงองคประกอบของคณะกรรมการประกวดราคา 

วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท วงเงินเกิน 10 ลานบาท 
1. ประธานกรรมการ บุคลากรในหนวยงาน 
2. กรรมการ 
3. กรรมการ 
4. กรรมการ 
5. กรรมการ 
6. กรรมการ 
7. กรรมการและเลขานะการ บุคลากรในหนวยงาน 
8. ผูชวยเลขานุการ จะแตงตั้งหรือไมก็ได 

1. ประธานกรรมการ บุคลากรในหนวยงาน 
2. กรรมการ 
3. กรรมการ 
4. กรรมการ 
5. กรรมการ 
6. กรรมการ 
7. กรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่พัสด ุ
  หรือเรียกชื่ออ่ืนในหนวยงาน 
8. ผูชวยเลขานุการ จะแตงตั้งหรือไมก็ได 

 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการประกวดราคาใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ 35 
  การพิจารณาบุคคลที่มิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําเปนคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ อาจพิจารณาจากบุคคลตอไปนี้  เชน  ผูรับบําเหน็จ  บํานาญ ตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด  
ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมธนาคารไทย  
ผูแทนชุมชนหรือประชาคม  ผูแทนสภาทนายความ  ผูแทนรัฐวิสาหกิจอื่นซึ่งมิไดเปนหนวยงานที่จัดหาพัสดุใน
คร้ังนั้น  ผูแทนภาคเอกชนอื่น เปนตน นอกจากนี้หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุยังสามารถคัดเลือกรายชื่อจาก
ฐานขอมูลบุคคลภายนอกของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  [หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 
ที่ กค 0408.3/ว 302  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549  ขอ 2.1.2]  และจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังนี้ 
  (1) เปนผูบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
  (2) ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียหรือผลประโยชนใดๆ หรือมีผลประโยชนที่ไดเสียที่เกี่ยวของ
กับผูประสงคจะเสนอราคาตอหนวยงานที่จะจัดหา ไมวาจะทางตรงหรือทางออม 
  (3) ไมเปนผูติดยาเสพติด 
  (4) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (5) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานภาคเอกชน 
  (6) ไมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่จัดหาพัสดุ 

อยางนอย 1 คน แตไมเกิน 
5 คน จะมีบุคคลภายนอก 
หรือไมก็ได 

อยางนอย 3 คน แตไมเกิน 
5 คน ตองมีบุคคลภายนอก 
อยางนอย 1 คน 
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  อนึ่ง  ในการจัดซ้ือหรือจัดจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเปนกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ 35 วรรคสาม 
แตเปนคณะกรรมการตรวจการจางได สวนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา สามารถเปนคณะกรรมการประกวดราคาได 
 
  3. การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการประกวดราคา 
   ในหลักการตามระเบียบฯ 2549 คณะกรรมการประกวดราคาจะตองปฏิบัติหนาที่อยางนอย 2 
คร้ัง คือ (1) วันรับซองเอกสารประกวดราคา  และ (2) วันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และหากปรากฏวาใน
วันรับซองเอกสารประกวดราคา ปรากฏวา ประธานกรรมการก็ยังไมมาปฏิบัติหนาที่ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่
เฉพาะตามระเบียบฯ 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 49 เทานั้น แลวรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหนาสวน
ราชการแตงตั้งเพื่อดําเนินการตอไป 
   กวพ.อ. ไดซอมแนวทางปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประกวดราคา ในวันเสนอราคา ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0408.4/ว 365 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550  ไวดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการประกวดราคาดวยวิ ธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิ ธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส  พ .ศ .2549 ปฏิบัติหนาที่ เชนเดียวกับ
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  
   (2) ในวันทําการเสนอราคาตามระเบียบฯ 2549 จึงเทียบไดกับวันเปดซองราคาตามระเบียบฯ 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  หากประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
    (2.1) หนวยงานที่จัดหาจะตองเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเพื่อ
แตงตั้งประธานกรรมการมาทําหนาที่แทนประธานกรรมการคนเดิมในวันเสนอราคา 
    (2.2) ในกรณีที่จําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอน หากประธาน
คณะกรรมการประกวดราคายังไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได กรรมการประกวดราคาที่มาปฏิบัติหนาทีก่ช็อบทีจ่ะ
คัดเลือกกรรมการทานใดทานหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานได และกรรมการผูที่ไดรับคัดเลือกใหทําหนาที่
ประธานกรรมการแทน จะตองรายงานผลการดําเนินงานทั้งหมดใหประธานกรรมการ (คนเดิม) ทราบ ทั้งนี้ 
ใหหนวยงานที่จะจัดหาแจงใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาทราบดวย 

 4. การเสนอและอํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ   
  การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  กําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา 
  4.1 ภายหลังจากที่หนวยงานพัสดุไดรับรายงานความตองการพัสดุแลว ใหเจาหนาที่พัสดุ
ติดตอประสานงานและทําหนังสือถึงผูใหบริการตลาดกลางฯ  และใหผูใหบริการตลาดกลางฯ ตอบยืนยันการ
เปนผูใหบริการ  พรอมกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเปนลายลักษณอักษร  โดยการคัดเลือกผูให
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บริการตลาดกลางฯ และการกําหนดสถานที่เสนอราคาจะตองคัดเลือกและกําหนดจากรายชื่อที่กรมบัญชีกลาง
ไดประกาศขึ้นทะเบียนไวแลวเทานั้น  โดยขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา  คัดเลือกผูใหบริการ
ตลาดกลาง  กําหนดวัน  เวลา และสถานที่เสนอราคา พรอมกับรายงานขอซื้อขอจาง 
   ทั้งนี้  หนวยงานไมตองจัดทําแบบ บก.001-1 และแบบ บก.001-2  เพื่อเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ และแบบ บก.002-1 และแบบ บก.002-2 เพื่อเสนอและคัดเลือกผูให
บริการตลาดกลาง  กําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  เวนแตกรณีการจัดซื้อจัดจางที่เปนอํานาจของ 
ผูวาราชการจังหวดั  ใหปฏิบัติตามแนวทางที่จังหวัดนั้นๆ  กําหนด   
  4.2 อํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  การคัดเลือกผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  กําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา ใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานตามที่
กรมไดมอบอํานาจไวแลว  เวนแตการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 50 ลานบาท ใหเปนอํานาจของรองอธิบดี
สําหรับงานที่อยูในความรับผิดชอบ  (ดูรายละเอียดขอ 5 ประกอบ) 
  สําหรับปจจุบันผูใหบริการตลาดกลางที่ไดขึ้นทะเบียน เปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  มีดังนี้ 

  ตารางที่ 4  : แสดงรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2553) 

ลําดับ ผูใหบริการตลาดกลาง ท่ีอยู 

1 บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)    

99 หมู 3 ถนนแจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทรศัพท 0-2614-1333 ,โทรสาร 0-2614-1346 

2 บริษัท บีส ไดเมนชั่น จํากดั  979/3-4 ช้ัน11 ,S.M. ทาวเวอร ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กทม 10400 โทรศัพท  0-2298-0345-54 , โทรสาร 0-2298-0330-32 

3 บริษัท พันธวณิช จํากดั อาคารลุมพินีทาวเวอร เลขที่ 1168/94 ถ.พระราม4 แขวงทุงมหาเมฆ  
เขตสาธร กรุงเทพ   โทรศัพท  02-689-4200 , โทรสาร 0-2679-7474 

4 บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม 
จํากัด 

151 อาคารทีม หมู 12 ถ.นวลจันทร ใกลทางดวนอาจณรงค-ราม
อินทรา แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230  
โทรศัพท   0-2944-6860-3,โทรสาร 0-2944-6718 

5 บริษัท ปอป เนทเวอรค 
จํากัด  

919/555 สีลมแกลลอลี ช้ัน 12 ถ.สีลม บางรัก กทม 10500  
โทร 0-2630-1700 , โทรสาร 0-2630-1710 

6 บริษัท ซอฟแวรล้ิงค จํากัด 719/8-9 ถ.พระราม 6 วังใหม ปทุมวัน กทม 10330  
โทรศัพท   0-2612-3517-21 , โทรสาร 0-2612-3514 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 

28 

ลําดับ ผูใหบริการตลาดกลาง ท่ีอยู 

7 บริษัท ฟรีอินเตอรเน็ท จํากดั  เลขที่ 17 ซอย 7 เสรี 7 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กทม 10250  โทรศัพท 0-2720-1441-4 ตอ 210-221   
โทรสาร 0-2720-1441-4 ตอ 217  

8 บริษัท ดาตาแมท จํากัด 
(มหาชน)  

219/56-59 อาคารอโศกทาวเวอรส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท  0-2310-5211 , 
โทรสาร 0-2261-8727 

9 บริษัท อินเทลลิเจนท 
โซลูช่ัน แอนดเซอรวิส จํากัด 
 

อาคารไทยเซียกรุป เลขที่ 1175/2 ซอย กรุงเทพฯ-นนท 39  
ถนน กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
โทรศัพท   0-2831-7299 ,โทรสาร 0-2831-7277 

10 บริษัท นิวตรอน การประมูล 
จํากัด  

อาคารปญจธานี เลขที่ 127/24 ช้ัน 19 ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ  โทร 0-2295-4100-1,02-619-8501-4  
โทรสาร 0-2295-4102, 02-619-8500  

11 บริษัท สเปซไวร จํากดั เลขที่ 48/25 ซอยรุงเรือง ถ.รัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก เขตหวย
ขวาง กรุงเทพฯ 10320   โทรศัพท 02-275-9533 โทรสาร 02-275-
9593  

12 บริษัท สวนกหุลาบ เซอรารี่
ซีลจํากัด 

เลขที่ 1635 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 0-2559-2398-9 โทรสาร 
0-2559-2399 

ที่มา : http://process.gprocurement.go.th/MarketWeb/jsp/control.market 

 5. การเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
   กวพ.อ. ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0408.3/ว 108 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 ไวดังนี้ 
   (1) คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ 
    ผูใหบริการตลาดกลางฯ สามารถเรียกคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ ไดเฉพาะที่ไดผู
มีสิทธิเสนอราคาที่เสนอราคาขายดีที่สุด โดยใหคิดคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ จากผูชนะการเสนอราคา 
ประกอบดวย คาบริการเสนอราคาฯ (Success Fee) ซ่ึงคํานวณจากวงเงินตามสัญญาที่หนวยงานผูจัดหาพัสดุไดทํา
กับผูชนะการเสนอราคาโครงการนั้นๆ และคาใชจายเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางฯ ในอัตรา ดังนี้ 

    (1.1) คาบริการเสนอราคาฯ  

วงเงินตามสัญญา อัตราคาบริการเสนอราคาฯ 
ไมเกิน 2,000,000 บาท 
2,000,001 – 10,000,000 บาท 
10,000,001 – 25,000,000 บาท 
สูงกวา 25,000,001 บาท ขึ้นไป 

6,000 บาท 
รอยละ 0.4 แตไมเกิน 10,000 บาท 
รอยละ 0.15 แตไมเกิน 20,000 บาท 
รอยละ 0.10 แตไมเกิน 30,000 บาท 
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    (1.2) คาใชจายเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางฯ  

ระยะทาง อัตราคาใชจายเดินทาง 
ไมเกิน 150 กม. 
151 – 250 บาท 
251 – 500 บาท 
มากกวา 500 กม. 

ไมมีคาใชจายเดินทาง 
2,500 บาท 
5,000 บาท 
10,000 บาท 

   หมายเหตุ  
    1. ผูใหบริการตลาดกลางฯ จะคิดคาใชจายเดนิทางไดเฉพาะกรณีที่มีการเดนิทางจริง โดย
คิดตามระยะทางและจํานวนวนัที่ผูใหบริการตลาดกลางฯ ไดเดินทางไปใหบริการโครงการนั้นๆ  
    2. หามมิใหผูใหบริการตลาดกลางเรียกเก็บคาใชจายเดินทางกรณีที่ผูใหบริการตลาดกลาง
ฯ มีสาขาในจังหวัดทีใ่หบริการเสนอราคาฯ 
    3. หามมใิหผูใหบริการตลาดกลางฯ เรียกเกบ็คาใชจายอื่นใดนอกเหนอืไปจากที่กําหนดไว  
    4. หามมิใหผูใหบริการตลาดกลางฯ ทําการลดคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ หรือ
แจก หรือแถมของสมนาคุณใหกับผูมีสิทธิเสนอราคา หรือหนวยงานผูจดัหาพัสด ุ

   (2) การเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ 
   ผูชนะการเสนอราคาจะตองชําระคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ  ใหกับ 
ผูใหบริการตลาดกลางฯ ในอัตรากําหนด โดยจายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแตไดรับใบแจงหนี้จาก 
ผูใหบริการตลาดกลางฯ หรือกอนที่จะทําสัญญาจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานที่จัดหาพัสดุแลวแตกําหนดการใด
จะถึงกอนกัน 
   โดยผูใหบริการตลาดกลางฯ  จะสงใบแจงหนี้ใหผูชนะการเสนอราคาไดก็ตอเมื่อ
คณะกรรมการประกวดราคาไดประกาศผลการจัดซื้อจัดจางในครั้งๆ นั้น 
  (3) กรณีหนวยงานผูจัดหาพัสดุมิไดมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางหรือยกเลิกการ
ประกวดราคาโครงการนั้นๆ 
   (3.1) ผูใหบริการตลาดกลางฯ ไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ จาก 
ผูมีสิทธิเสนอราคา และหนวยงานผูจัดหาพัสดุ 
   (3.2) หากผูใหบริการตลาดกลางฯ ไดเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ แลว 
จะตองคืนเงินใหกับผูชนะการเสนอราคาภายใน 7 วัน นับแตไดรับแจงเปนหนังสือจากผูชนะการเสนอราคาวา
หนวยงานผูจัดหาพัสดุมิไดทําสัญญาจัดซื้อจัดจางโครงการดังกลาว 
  (4) คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ) ไดขอความรวมมือ
จากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 เรียกสําเนา
ใบเสร็จรับเงินคาบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากผูคาท่ีชนะการเสนอราคามาประกอบ
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พิจารณาลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางครั้งนั้นๆ ดวย  [หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 111  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549] 

5. การจัดทํารายงานขอซื้อ/ขอจาง 
 หนวยงานพัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27  เสนอหัวหนาหนวยงานผูไดรับมอบอํานาจจากกรมอนุมัติภายในวงเงินที่ไดรับ
มอบ   พรอมลงนามประกาศเชิญชวน 
 ระเบียบฯ พ.ศ.2535 ขอ 27 วรรคแรก กําหนดไววา  “กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการ
ซ้ือที่ดินและหรือส่ิงกอสรางตามขอ 28 ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการ
ดังตอไปนี้ 
  (1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
  (2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
  (3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุด ภายใน
ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ 
  (4) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู  หรือเงิน
ชวยเหลือ ที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจาง
ในครั้งนั้น 
  (5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
  (6) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 
  (7) ขอเสนออื่นๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจาง การ
ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา” 
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 ตารางที่ 5  : แสดงผูมีอํานาจอนุมัติรายงานขอซื้อขอจางและแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาราคา  
     กําหนดวนั เวลา และสถานที่เสนอราคา 

ผูท่ีไดรับมอบอํานาจ อํานาจอนุมัต ิ

รองอธิบดี ไมจํากัดวงเงนิ 

ผูวาราชการจังหวัด 
(สําหรับงานของโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน   
ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกล  และสํานักงานจัดรูปทีดนิจังหวดั) 

วงเงินเกิน 35,000,000 บาท  
แตไมเกนิ 50,000,000 บาท 

ผูอํานวยการสํานัก หรือผูดํารงตําแหนงเทยีบเทา 
ผูอํานวยการสํานักงานจดัรูปทีด่ินกลาง ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง 

วงเงินไมเกิน 35,000,000 บาท 

ผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา วงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท 

ผูอํานวยการ/หัวหนาโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน  
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกล   
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
ผูอํานวยการกองอํานวยการโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ   

วงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท 

หัวหนาโครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา วงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิจังหวัด วงเงินไมเกิน 6,000,000 บาท 

 
6. การเผยแพรเอกสารและประกาศเชิญชวน 
 ระเบียบขอ 8 (3) วรรคสอง กําหนดไววา “ใหคณะกรรมการประกวดราคาดังกลาวนําสาระสําคัญของ
เอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา และเอกสารเบื้องตนอื่นๆ ที่สามารถเผยแพรไดลงประกาศทาง
เว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน โดยกําหนดใหมีการจัดทําซองขอเสนอดาน
เทคนิค การวางหลักประกันซอง วัน เวลา และสถานที่ที่ใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค เงื่อนไขเวลาและสถานที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้จะแจกจายหรือจําหนายเอกสารดังกลาวก็ได” 
 สําหรับแนวทางของกรมชลประทาน เมื่อผูมีอํานาจลงนามในประกาศเชิญชวนแลว ใหเจาหนาที่พัสดุ
นําสาระสําคัญของเอกสารเชิญชวน  เอกสารประกวดราคา  และเอกสารเบื้องตนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่สามารถ
เผยแพรได ปดประกาศและเผยแพร  ไมนอยกวา 3 วัน  โดย 
  (1) ปดประกาศ  ณ ที่ทําการของสํานัก/โครงการ/ศาลากลางจังหวดั 
  (2) ประกาศผานเว็บไซตของกรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) 
  (3) ประกาศผานเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th) 
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  (4) สงประกาศและเอกสารประกวดราคาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ หรือสํานกังานการ
ตรวจเงินแผนดินภูมภิาค แลวแตกรณ ี
  (5) สงประกาศและเอกสารประกวดราคาใหกลุมตรวจสอบภายใน 

7.  การใหหรือขายเอกสารประกวดราคา   
 7.1 การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาใหกระทํา ณ สถานที่ที่กําหนดซึ่งสถานที่นั้นจะตองติดตอ
ไดสะดวก และไมเปนเขตหวงหาม และจะตองจัดเตรียมเอกสารใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับ 
หรือขอซื้อ ที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น รายละ 1 ชุด โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ในการใหหรือจําหนาย 
  การใหหรือขายเอกสารการประกวดราคา ใหจัดทําบัญชีแสดงรายชื่อผูขอรับหรือผูซ้ือแบบรูปและ
เอกสารการประกวดราคา  เพื่อเปนหลักฐานการใหหรือขายเอกสารประกวดราคาดวย 
 7.2 การใหหรือการขายเอกสารการประกวดราคาตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 3 วันนับตั้งแตวันที่เร่ิม
ประกาศเชิญชวน  (ดูภาพที่ 8 ประกอบ) 

8. การรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
 8..1 คณะกรรมการประกวดราคารับซองขอเสนอทางดานเทคนิค ณ ที่ทําการของหนวยงานฯ หรือสถานที่
ที่กําหนดไวในประกาศเชิญชวน 
 8.2 การกําหนดวันรับซองขอเสนอทางดานเทคนิคเพียงวันเดียว และจะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณ
ราคาและจัดทําเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิคของผูประสงคจะเสนอราคาภายหลังวันปดการใหหรือขายเอกสาร
การประกวดราคาไมนอยกวา 3 วันกอนวันรับซองเอกสารทางเทคนิค  แตจะตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันสุดทาย
ของใหหรือขายเอกสารประกวดราคา (ดูภาพที่ 8  ประกอบ) 
 8.3 เมื่อดําเนินการรับซองขอเสนอทางดานเทคนิคแลว ใหคณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ 49 (1) (2) (3) และ (4)  
  (1) รับซองขอเสนอทางดานเทคนิค (ซองประกวดราคา) ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน  
ลงชื่อกํากับซอง 
  (2) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน  และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย กรณี
หลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกันใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ผูออกหนังสือค้ําประกันทราบทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับดวย  ซ่ึงหลักประกันซองตองมีผลใชบังคับตั้งแตวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาจนถึงวัน
สิ้นสุดกําหนดยืนราคา 
   คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) มีความเห็นวา 
วัตถุประสงคที่ใหผูเสนอราคาตองยื่นหลักประกันซองในวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคนั้น เพื่อใหเปน
หลักประกันของผูเสนอราคาวาจะยอมผูกพันการเสนอราคากับทางราชการ นับแตวันเริ่มตนกระบวนการ
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เสนอราคา คือตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ดังนั้น เพื่อใหการจัดทํา
หลักประกันซองของผูเสนอราคาเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 จึงซักซอมความเขาใจใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุและผูเกี่ยวของ 
ตองกําหนดวันเสนอราคาใหผูประสงคจะเสนอราคาไดทราบในเอกสารประกวดราคา และเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงใหแกไขเพิ่มเติมขอความในตัวอยางเอกสารประกวดราคา ในสวนที่ กวพ.อ. กําหนดเรื่อง
หลักประกันซองใน ขอ 5 วรรคแรก เปลี่ยนเปนดังนี้ “ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่น
ซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน.......บาท (.....................................) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้....”  [หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 
0408.4/ว 124 ลงวันที่ 9 เมษายน 2550] 
 

 
ภาพที่  8 – แสดงการตรวจสอบระยะเวลาหนังสือค้ําประกัน 

 
  (3) รับเอกสารหลักฐานตางๆ  ตามบัญชีรายการเอกสารของผูประสงคจะเสนอราคา พรอมทั้ง
พัสดุ  แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงาน 
   (4)   เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานตางๆ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เวนแตกรณีตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535  ขอ 16 (9) 
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ภาพที ่9 – แสดงการกําหนดระยะเวลาเผยแพรประกาศเชิญชวน 

 
 8.4 เมื่อพนกําหนดเวลาการใหหรือขายเอกสารประกวดราคาแลว ปรากฏวา  ไมมีผูมาขอรับหรือขอ
ซ้ือเอกสารประกวดราคา ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด แลวเร่ิมดําเนินการใหม
หรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ. ดําเนินการจัดหาดวยวิธีการอื่นก็ได 
  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552  ผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบกรณีที่
หนวยงานมีความประสงคจะจัดหาดวยวิธีการอื่นตามระเบียบฯ 2535  จึงใหพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
   (1) วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท  ไมตองอนุมัติ กวพ.อ. สามารถกระทําไดโดยเปนอํานาจของ
หัวหนาหนวยงาน 
  (2) วงเงินเกิน 10 ลานบาท  จะตองอนุมตัิ กวพ.อ. กอนจึงจะสามารถกระทําได  โดยใหเสนอเรือ่ง
ผานกองพัสดุ เพื่อเสนอกรมพิจารณาและขออนุมัติจาก กวพ.อ. เปนกรณีๆ 
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ภาพที ่10 – แสดงขั้นตอนดาํเนินการที ่9 – 12 

 
9. การคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา 
 9.1 คณะกรรมการประกวดราคา  ดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา โดยตรวจสอบ
หลักฐาน  คุณสมบัติ  และรายละเอียดตางๆ ของผูประสงคจะเสนอราคาตามเงื่อนไขการประกวดราคา ขอ 2  ขอ 3 
และขอ 4  ซ่ึงผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน ขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสม  และ 
ไมเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั ตามระเบียบฯ ขอ 9 (2)  
  (1) ตรวจสอบผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามแนวทางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 ขอ 15 ตรี วรรคสอง และ 15 จัตวา 
วรรคสาม  
   ทั้งนี้ การจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ  2549  ตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่ กวพ.อ. 
กําหนด ใหตรวจสอบระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสดวย 
  (2) ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  เอกสารหลักฐานตาง ๆ  แบบ
รูปและรายการละเอียด  ขอเสนอดานเทคนิค ฯลฯ  วาถูกตอง ครบถวนตามเงื่อนไขประกวดราคาที่กําหนด
หรือไม  แลวคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคาที่ถูกตองตามรายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารการประกวด
ราคาใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
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  หากมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 2 หรือไมยื่นเอกสารถูกตองครบถวนตามขอ 3 หรือ
ยื่นเอกสารไมถูกตอง 4 คณะกรรมการจะตองไมรับพิจารณาขอเสนอนั้นๆ เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือขอผิด
หลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ 

 9.2 คณะกรรมการประกวดราคารายงานผลพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน 
  ภายหลังจากที่คณะกรรมการประกวดราคาไดดําเนินการตามระเบียบสํานักนักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 49 (1) (2) (3) และ (4) แลว ใหรายงานผลการพิจารณาผู
ประสงคจะเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกและไมผานการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา พรอมดวยเอกสาร
ที่ไดรับไวทั้งหมด เสนอตอหัวหนาหนวยงาน ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
  ในกรณีที่ปรากฏวา ไมมีผูมายื่นขอเสนอ  หรือไมมีผูผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  หรือมีผูมี
สิทธิเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
  1. กรณีมีผูมีสิทธิเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว โดยปกติใหยกเลิกการประกวด
ราคา หากมีเหตุผลจําเปน ใหคณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการตอรองราคากับผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ก็ได หากตอรองแลวไมไดผล หนวยงานจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นตามระเบียบฯ 2535 ก็ได 
  2. หากหนวยงานจะดําเนินการโดยวิธีการอื่น  สามารถกระทําไดโดย 
   2.1 วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท  ไมตองอนุมัติ กวพ.อ. สามารถกระทําไดโดยเปนอํานาจของ
หัวหนาหนวยงาน 
   2.2 วงเงินเกิน 10 ลานบาท  จะตองอนุมัติ กวพ.อ. กอนจึงจะสามารถกระทําได  โดยเสนอ
กรมฯ พิจารณาผานกองพัสดุ เพื่อขออนุมัติ กวพ.อ. เปนกรณีๆ 
   ทั้งนี้  ตามขอ 1 และ 2  เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552  แจงตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 182 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552 

10. การแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน 
 ใหคณะกรรมการประกวดราคา  แจงผลการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องตนใหผูประสงคจะเสนอราคา
ทุกรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามแบบ บก.004-1  โดย 
ไมเปดเผยรายชื่อตอสาธารณชน  หรือไมมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา 

  
11. การแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา 
 11.1 คณะกรรมการประกวดราคา แจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  เพื่อนัดหมายการเสนอราคา 
ตามแบบ บก.005 
 11.2 แนบแบบแจงชื่อผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาเขาสูกระบวนการเสนอราคา (แบบ บก.006)  เพื่อให
ผูมีสิทธิเสนอราคามายื่นในวันเสนอราคา 
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  การอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน 
  1) ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  สามารถคัดคาน โดยอุทธรณผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาตอหัวหนาหนวยงาน  ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจง ตาม แบบ 
บก 004-2  และหัวหนาหนวยงาน ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  7 วัน โดยในระหวางการพิจารณาจะ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไปมิได 
  2) คณะกรรมการประกวดราคาจะตองแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูคัดคานทราบ และถา
ไมสามารถแจงภายในระยะเวลาที่กําหนด  (ภายใน 7 วัน)  ก็ตองถือวาอุทธรณนั้นฟงขึ้น หรือไดพิจารณาแลว
วาคําอุทธรณนั้นฟงขึ้น  ก็ใหหัวหนาหนวยงานแจงใหคณะกรรมการประกวดราคาเพิ่มรายชื่อผูคัดคานเปนผูมี
สิทธิเสนอราคา  และแจงใหผูคัดคานทราบผลการพิจารณาหรือทราบวาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา แลวแตกรณี 
ตามแบบ บก.004-3 
  การนับระยะเวลาการอุทธรณผลการพิจารณาเบื้องตน 
  เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
มิไดกําหนดเกี่ยวกับการนับระยะเวลาไวเปนพิเศษแตอยางใด ดังนั้น การนับระยะเวลาตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 จึงตองบังคับตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 5 เร่ืองระยะเวลาอันเปนบทบัญญัติทั่วไป ตามมาตรา 
193/3 วรรคสอง  [หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0408.4/ว 365 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550] 
  ตัวอยาง 
  หากปรากฏวา ผูประสงคจะเสนอราคาไดรับแจงผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2550 ระยะเวลาที่จะอุทธรณได คือ ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจง โดยตองเร่ิมนับระยะเวลา
ดังกลาว ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2550 เปนตนไป ซ่ึงจะไปครบกําหนด 3 วัน ในวันที่ 29 เมษายน 2550 และ
หากตรงกับวันหยุดราชการ ประสงคจะเสนอราคาก็มีสิทธิอุทธรณไดในวันเปดทําการทางราชการในวันแรก
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/8 
  - การนับระยะเวลา ตามหลักประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
   มาตรา 193/3 ถากําหนดระยะเวลาเปนหนวยเวลา ที่ส้ันกวาวัน ใหเร่ิมตนนับในขณะที่เร่ิมการนั้น 
   ถา กําหนดระยะเวลา เปน วัน สัปดาห เดือน หรือ ป มิใหนับ วันแรก แหงระยะเวลานั้น 
รวมเขาดวยกัน เวนแต จะเริ่มการ ในวันนั้นเอง ตั้งแตเวลา ที่ถือไดวา เปนเวลาเริ่มตน ทําการงานกัน ตาม
ประเพณ ี
   มาตรา 193/8 ถา วันสุดทาย ของ ระยะเวลา เปน วันหยุดทําการ ตามประกาศเปนทางการ 
หรือ ตามประเพณี ใหนับ วันที่เร่ิมทําการใหม ตอจาก วันที่หยุดทําการนั้น เปนวันสุดทายของระยะเวลา 
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12. การดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
 12.1 การปฏิบตัิของคณะกรรมการประกวดราคาในวันเสนอราคา 
  (1) สงมอบขอมูลเบื้องตนตามแบบ บก.021 ใหผูใหบริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบ และ
ออก Username และ Password ของผูมีสิทธิเสนอราคากอนวันที่กําหนดใหเสนอราคา 2 วันทําการ เชน 
กําหนดใหเสนอราคาในวันที่ 19 มิถุนายน 2551 ตองสงแบบ บก.021 ใหผูใหบริการตลาดกลางฯ ในวันที่ 17 
มิถุนายน 2551 
  (2) คณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมาอยูในสถานที่จัดไว ณ สถานที่เสนอราคา และหาก
ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหดําเนินการ ดังนี้ 
   (2.1) หนวยงานที่จัดหาเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเพื่อแตงตั้ง
ประธานกรรมการมาทําหนาที่แทนประธานกรรมการคนเดิมในวันเสนอราคา 
   (2.2) ในกรณีที่จําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอน หากประธาน
คณะกรรมการประกวดราคายังไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได กรรมการประกวดราคาที่มาปฏิบัติหนาทีก่ช็อบทีจ่ะ
คัดเลือกกรรมการทานใดทานหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานได และกรรมการผูที่ไดรับคัดเลือกใหทําหนาที่
ประธานกรรมการแทน จะตองรายงานผลการดําเนินงานทั้งหมดใหประธานกรรมการ (คนเดิม) ทราบ ทั้งนี้ 
ใหหนวยงานที่จะจัดหาแจงใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาทราบดวย 
  (3) ลงชื่อในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่มีการเสนอราคา และลงชื่อกอนจะมีการเสนอราคา 
   (4) เมื่อลงชื่อทุกฝายครบถวน [ประธานคณะกรรมการประกวดราคา  ขอ 12.1 (3) และ 
ผูใหบริการตลาดกลางฯ 12.2 (4)]  ใหเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประกวดราคา แจกจายให
ผูใหบริการตลาดกลางฯ  และผูมีสิทธิเสนอราคาตอไป 
  (5) รับ  Username และ Password  จากผูใหบริการตลาดกลางฯ 
  (6) เมื่อถึงกําหนดเวลานัดหมายใหผูมีสิทธิเสนอราคายื่นแบบ บก.006 สําหรับหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาบัตรประชาชนของผูมีสิทธิเสนอราคา (ไมเกิน 3 ราย) และหนังสือมอบอํานาจ 
ใหตรวจสอบวาถูกตองหรือไม จึงจัดใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนตอกรรมการที่ไดรับมอบหมาย พรอม
กับมอบ Username และ Password  ใหกับผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียน และใหเจาหนาที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการประกวดราคา นําไปยังสถานที่ที่กําหนด 
   กวพ.อ. ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติกรณีการลงทะเบียนในวันเสนอราคาตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0408.4/ว 365 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ไวดังนี้ 
   (6.1) การลงทะเบียนในวันเสนอราคา เมื่อถึงกําหนดเวลาทะเบียน คณะกรรมการประกวด
ราคาจะตองใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนเฉพาะภายในเวลาที่กําหนดไวเทานั้น  
   (6.2) หามมิใหคณะกรรมการเปดโอกาสใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนกอนเวลาที่
กําหนดไว เนื่องจากระยะเวลาลงทะเบียนตามที่ไดแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบ เปนเงื่อนไขที่เปน
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สาระสําคัญในการประกวดราคา ซ่ึงจะมีผลกระทบสิทธิของผูมีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่ไมสงผูแทนมา
ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนด  เปนผลใหตองประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา  และถูกยึด
หลักประกันซอง  
   (6.3) การจัดใหมีการลงทะเบียนไดกอนเวลาที่กําหนดไวนั้น จึงเปนการปฏิบัติที่ไมชอบ
ดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 และอาจเปนเหตุให
เกิดขอโตแยงได 
  (7) หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  ให
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา ตามแบบ บก.007  ปดไว ณ สถานที่ที่
เสนอราคา  และเมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลงก็ใหปลดประกาศนั้น และใหสงสําเนาประกาศใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นทราบตอไป 
   กรณีที่ไมมีผูมาลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือมีผูมีสิทธิเสนอราคามาลงทะเบียน
เพียงรายเดียว หรือเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแลวมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว โดยปกติจะตองยกเลิกการเสนอ
ราคา แลวรายงานหัวหนาหนวยงาน เพื่อยกเลิกการดําเนินการทั้งหมดตามระเบียบฯ ขอ 9(4) ตอไป 
   กรณีผูมีสิทธิเสนอราคามาลงทะเบียนเพียงรายเดียว หรือเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแลวมีผู
เสนอราคาเพียงรายเดียว ถากรณีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท  หากคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา มีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการตอไปไมตองยกเลิกการประกวดราคา  ก็ใหคณะกรรมการประกวดราคาตอรองราคากับ
ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นแลวเสนอหัวหนาหนวยงานตอไป โดยไมเขาสูกระบวนการเสนอราคา  หรือหาก
ยกเลิกแลวจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการพัสดุของหนวยงานนั้นๆ ก็ได  
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีมติเมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2552 
  (8) ตองดูแลการเสนอราคาทุกขั้นตอนที่อยูในอํานาจหนาที่ของตนใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย  สุจริต  เปนธรรม หากมีเหตุที่จะทําใหเกิดความไมเรียบรอย หรือไมเปนธรรม ก็เปนดุลพินิจของ
คณะกรรมการประกวดราคาที่จะพิจารณายกเลิก หรือเล่ือนการเสนอราคาออกไป แลวรายงานหัวหนา
หนวยงาน 
  (9) หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินการกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู
ภายในเวลาการเสนอราคาที่ยังเหลือหรือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลว
เสร็จไดโดยงาย หรือขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลกิกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่มีอยูในสถานที่นั้นทราบ 
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  (10) เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง คณะกรรมการประกวดราคาตองประชุมทันที เพื่อมี
มติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูเสนอราคารายใด มตินั้นตองแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา และตอง
รายงานหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทําการถัดไป 

 12.2 การปฏิบตัิของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
  (1) จัดเตรียมระบบใหพรอมเปนเวลาไมนอยกวา 15 นาที สําหรับการทดสอบระบบ  และการ
เสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา 
  (2) มอบ  Username และ Password  ของผูมีสิทธิเสนอราคาใหกับประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคา กอนการลงทะเบียนของผูมีสิทธิเสนอราคาเปนเวลาไมนอยกวา 5 นาที เพื่อจะไดมอบใหกับผูมี
สิทธิเสนอราคาในขั้นตอนการลงทะเบียนตอไป 
  (3) จะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดาน IT  มีความเขาใจขั้นตอนการทํางานของ
โปรแกรมการเสนอราคา  และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาของระบบการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในระหวางการเสนอราคาไดอยางดีประจํา ณ สถานที่เดียวกับคณะกรรมการประกวดราคา 
  (4) ลงชื่อในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่มีการเสนอราคา และลงชื่อกอนจะมีการเสนอราคา 
  (5) เมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลงใหพิมพขอมูลสรุปผลการเสนอราคาต่ําสุด และรายละเอียด
ของการเสนอราคาใหกับคณะกรรมการประกวดราคาทันที เพื่อใชในการประกอบพิจารณา 
  (6) จะตองวางตัวเปนกลางในระหวางดําเนินกระบวนการเสนอราคา 
  (7) ดําเนินการดวยความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานและรักษาผลประโยชนของรัฐ 
  (8) ดําเนินการดวยความโปรงใส ยุติธรรม รอบคอบ 
  (9) จะตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียหรือเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูที่ประสงคจะ
เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ 
  (10) จะตองไมเรียกเก็บ หรือรับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูขายหรือผู
รับจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
  (11) จะตองไมละทิ้งหนาที่ 
  (12) เปนผูรับฝากเครื่องมือส่ือสารจากผูมีสิทธิเสนอราคา คณะกรรมการประกวดราคา และบุคคล
ที่อยูในสถานที่เสนอราคา (หองของผูมีสิทธิเสนอราคาและหองของคณะกรรมการประกวดราคา) 

 12.3 การปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประกวดราคา ใหไป
ประจํา ณ สถานที่เดียวกับผูมีสิทธิเสนอราคา 
  (1) นําผูมีสิทธิเสนอราคาไปยังสถานที่ที่กําหนด 
  (2) เมื่อประจําอยูในสถานที่ ตองไมใชเครื่องมอืส่ือสารใดๆ 
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  (3) ในระหวางการทดสอบระบบของผูมีสิทธิเสนอราคา หากมีปญหาของการทดสอบระบบ  ก็
ใหไปรายงานตอคณะกรรมการประกวดราคา 
  (4) ตองสังเกตการณเสนอราคา และดูแลใหการเสนอราคาเปนไปดวยความเรียบรอย  หากผูมี
สิทธิเสนอราคาแสดงพฤติการณที่ทําใหการเสนอราคาไมเรียบรอย  หรือไมเปนธรรม ใหรายงานประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาโดยดวน 

 12.4 การปฏิบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา 
  (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาตองศึกษาการใชโปรแกรมของผูใหบริการตลาดกลางฯ โดย Download 
ไดที่เว็บไซต www.gporcurement.go.th และทดลองใชโปรแกรมของผูใหบริการตลาดกลางฯ 
  (2) เมื่อถึงกําหนดเวลานัดหมาย ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมาลงทะเบียนตอหนากรรมการ
ประกวดราคา โดยผูเสนอราคาตองยื่นแบบ บก.006 พรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ไมเกิน 3 ราย) และ
ขอรับ Username และ Password และหากมาไมทันเวลาการลงทะเบียน ก็จะถูกยึดหลักประกันซอง 
  (3) ผูมีสิทธิเสนอราคา เขาประจําสถานที่จัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น 
  (4) หามนําเครื่องมือส่ือสารเขามาในสถานที่เสนอราคา (หองเคาะราคา) 
  (5) หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใดๆ 
  (6) กอนการเสนอราคา 15 นาที ใหทําการทดสอบระบบวาสามารถเสนอราคาไดหรือไม หากมี
ปญหา ก็ใหแจงเจาหนาที่ของรัฐที่ประจําอยู ณ สถานที่นั้น เพื่อรายงานคณะกรรมการประกวดราคาตอไป 
  (7) ดําเนินการเสนอราคา ซ่ึงสามารถเสนอราคาไดหลายครั้ง 
  (8) เมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลง จะตองลงลายมือช่ือยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.008 ที่ผู
ใหบริการตลาดกลางฯ พิมพขอมูลสรุปผลการเสนอราคาออกมาจากระบบ หากไมลงลายมือยืนยันการเสนอ
ราคาดังกลาว ก็จะถูกยึดหลักประกัน 

 12.5 การกําหนดราคาสูงสดุ 
  ราคาเริ่มตนในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   มี 2 กรณี   
   (1) กรณีงานกอสราง  ใหใชราคากลางงานกอสรางเปนราคาเริ่มตนในการเสนอราคา 
   (2) กรณีงานจัดซือ้พัสดุหรืองานจางที่มิใชงานจางกอสราง ใหใชวงเงนิงบประมาณ หรือ
ราคามาตรฐาน  หรือราคาตลาด ณ ปจจุบนั อยางใดอยางหนึ่ง  เปนราคาเริ่มตนในการเสนอราคา 

 12.6 การลงชื่อหนังสือการแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  (1) ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงลายมือช่ือในหนังสือเงื่อนไข 3 ฝาย และยื่นมาพรอมกับการ
ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
  (2) ผูใหบริการตลาดกลางฯ จะลงชื่อในวันที่ที่มีการเสนอราคา โดยลงชื่อกอนจะมีการเสนอราคา 
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  (3) ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะลงชื่อในวันที่ที่มีการเสนอราคา โดยลงชื่อกอนจะ
มีการเสนอราคา 
  (4) เมื่อลงชื่อทุกฝายครบถวนใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประกวดราคา แจกจายใหผูให
บริการตลาดกลางฯ และผูมีสิทธิเสนอราคาตอไป 

 12.7 หลักเกณฑการยึดหลักประกันซอง 
  กวพ.อ. ไดกําหนดหลักเกณฑการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 สามารถกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
[หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีสุด ที่ กค (กวพอ) 0408.3/ว 302 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ]  
   (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
   (2) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 
   (3) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
   (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการ 
เสนอราคา 
  ทั้งนี้  เงื่อนไขการยึดหลักประกันซองดังกลาว ใหกําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไข
การซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหชัดเจน   
  สําหรับอัตราการยึดหลักประกันซองในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาม (1) (2) 
(3) และ (4)  ใหกําหนดในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินที่จัดหา เปนอัตรารอยละ 2.5  ของวงเงินที่จัดหา [หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนทีสุด ที่ กค 0421.3/ว 247  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม255]  และกรมฯ ไดอนุมัติใหเพิ่มเติม
ขอความเกี่ยวกับยึดหลักประกันซองบางสวนในเอกสารประกวดราคาซื้อและจางดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ตามบันทึกกองพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กกพ.2394/2553 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2553 
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ภาพที ่11 – แสดงการปฏิบัติการเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

 

 
ภาพที ่12 – แสดงหลักเกณฑการยึดหลักประกันซอง 
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  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ไดซักซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑในการพิจารณายึดหลักประกันซอง [หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0408.4/ว 365 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550]  ไววา  “คําสั่งในการยึดหลักประกันซอง เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของ
เจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จึงถือเปนคําสั่งทางปกครองตามนัย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535  ประกอบกับคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (กวพ.อ.) วางหลักการไววา การพิจารณาคืนหลักประกันซองเปนอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานที่จัดหาพัสดุ ดังนั้น กระบวนการในการพิจารณาออกคําสั่งยึดหลักประกันซองตลอดจนการพิจารณา
คืนหลักประกันซอง จึงตองถือปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติดังกลาว กลาวคือ ผูถูกยึดหลักประกันซองจะตอง
ทําการอุทธรณคําสั่งการยึดหลักประกันซองตอหนวยงานผูออกคําสั่งกอน ซ่ึงหนวยงานที่ออกคําสั่งยึด
หลักประกันซองยอมมีดุลพินิจในการพิจารณาวา กรณีเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามนัยประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 8 หรือไม” 

  เหตุสุดวิสัย 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 8 ไดบัญญัติวา  “เหตุสุดวิสัย หมายความวา เหตุใดๆ 
อันจะเกิดขึ้นก็ดีจะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันได แมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตอง
ประสบนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น” 
  เหตุสุดวิสัยประกอบดวยลักษณะ 2 ประการ คือ 

1. เหตุนั้นตองเกิดขึ้นมิใชจากการกระทําของบุคคลผูตองประสบ จะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือ 
จากการกระทําของผูอ่ืนก็ไดทั้งสิ้น เชน นายแดงกระทําดวยความประมาทเกิดไฟไหมบานของนายแดง เชนนี้
สําหรับนายแดงจะอางวาการที่ไฟไหมนั้นเปนเหตุสุดวิสัยไมได แตการที่ไฟไหมลุกลามไปยังบานเรือนของ
ผูอ่ืน รวมทั้งบานของนายดําดวย นายดําอาจอางไดเปนเหตุสุดวิสัย 
    จะเห็นไดวาเหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นจากเหตุ ดังนี้ 

(1) การกระทําของบุคคลก็ได บุคคลในที่นี้จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ไดเพียงแต 
ตองมิใชบุคคลผูตองประสบนั่นเอง 

(2) เกิดจากภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหม น้ําทวม ลมพายุ ฟาผา แผนดินไหว 
(3) เกิดจากเหตุอ่ืน เชน การกระทําของรัฐ การที่รัฐออกกฎหมายมาหามการกระทําบางอยาง  

ก็อาจถือวาเปนเหตสุุดวิสัยได 
  2. บุคคลผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบ ไมอาจปองกันได เม่ือใชความระมัดระวังตาม
สมควรแลว เหตุที่ไมวาจะเกิดจากคน ภัยธรรมชาติหรือส่ิงใดก็ตามนั้น ถาหากจัดการระมัดระวังตามสมควร
แลวเหตุนั้นก็จะไมเกิดขึ้นก็จะถือวาเปนเหตุสุดวิสัยไมได 
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ภาพที ่13 – แสดงขั้นตอนดาํเนินการที ่13-17 

คําอธิบายขั้นตอนที่ 13-17 

1313. . คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผลการเสนอราคาคณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผลการเสนอราคา   
 13.1 เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว  ผูใหบริการตลาดกลางฯ  พิมพขอมูล
สรุปผลการเสนอราคาต่ําสุด และรายละเอียดของการเสนอราคาใหกับคณะกรรมการประกวดราคาทันที  เพื่อ
ใชประกอบการพิจารณา พรอมทั้งพิมพแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา  (แบบ บก.008)  ของผูเสนอ
ราคาทุกราย  ใหคณะกรรมการฯ  เพื่อนําไปมอบใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงนามยืนยันการเสนอราคา 
 13.2 คณะกรรมการประกวดราคาตองประชุมทันที  เพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูเสนอ
ราคารายใด มตินั้นตองแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา และตองรายงานหัวหนาหนวยงานพิจารณาภายใน
วันทําการถัดไป 
  ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคานี้  ผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการประกวดราคามีมติ
สมควรรับการเสนอราคา จะตองจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) หรือใบแจงปริมาณและราคาพัสดุ
หรืองานสงใหคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา และกอนที่จะ
พิจารณารับราคาของผูเสนอราคารายที่ไดรับการคัดเลือก คณะกรรมการจะตองพิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาที่เสนอกอน ดังนี้ 
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   (1) กรณีราคาของผูเสนอราคาที่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรจะซื้อหรือจางสูงกวา
วงเงินที่จะซื้อหรือจางใหดําเนินการตอรอง โดยเรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได 
หากผูเสนอราคารายนั้นยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวน
ที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองแลวไมยอมลดราคาอีก แตสวนที่สูงกวา
วงเงินที่จะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่
เหมาะสมก็ให เสนอซื้อหรือจางจากผู เสนอราคารายนั้น   หากดําเนินการดังกลาวแลวไมไดผล  ให
คณะกรรมการประกวดราคาเสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการใชดุลพินิจ วาจะสมควร
ขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจางครั้งนี้ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการแขงขันอยางเปนธรรมดวย (หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 113 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549) 
  (2) กรณีงานกอสราง ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง คณะกรรมการประกวดราคาจะตอง
พิจารณาราคาที่เสนอของงานกอสรางวาจะเหมาะสมหรือไม เพียงใดนั้น จะตองพิจารณาเปรียบเทียบกับวงเงิน
ที่จะจาง และเปรียบเทียบกับราคากลางที่กําหนด ถาราคาที่เสนอสูงกวาวงเงินที่จะจาง จะตองดําเนินการ
ตอรอง กอน เมื่อไดผลการตอรองอยูภายในวงเงินที่จะจาง หรือราคาที่เสนออยูภายในวงเงินที่จะจาง แมจะเปน
ราคาที่ไมสูงกวาราคากลาง จะตองทําการประเมินราคา (Evaluate) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่
เสนอกอนรายงานเสนอความเห็นใหจาง  การประเมินราคา (Evaluate) ใหใชราคากลางเปนหลักเปรียบเทียบ
กับราคาที่ผูรับเหมาเสนอโดยนํารายละเอียดของการคํานวณราคากลาง (BOQ) เปรียบเทียบกับราคางานแตละ
รายการที่ผูรับเหมาเสนอในใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะกรรมการประกวดราคาไดอยางมีเหตุผลยิ่งขึ้น 
   คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ไดช้ีแจงวา “สําหรับการจางกอสราง การพิจารณาวา
ราคาที่เสนอเหมาะสมหรือไมเปนเรื่องของการประเมินราคาซึ่งจะตองตรวจสอบความถูกตองของราคาที่เสนอ 
โดยคํานวณจากตัวเลขของราคาที่เสนอตอหนวยในบัญชีรายการที่เสนอเปนหลัก หากไมถูกตองจะตองขอ
ปรับลดตัวเลขลงมาแลวแกไขยอดรวมใหตรงกัน การปรับลดราคาหลังจากประเมินราคาแลวดังกลาว ไมถือวา
เปนการตอรองราคา”  และ กวพ. ไดกําหนดขอบเขตของการประเมินราคา และวิธีการประเมินราคาตาม
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/1548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2532 ไวดังนี้ 
   ขอบเขตของการประเมินราคา 
    การประเมินราคาใหใชเฉพาะการประกวดราคาจางกอสราง และกรณีที่จะมีการประเมิน
ราคาได จะตองเปนการประกวดราคาที่ปรากฏวา ผู เสนอราคาที่คัดเลือกไวแลวตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ เสนอราคาอยูในวงเงินที่จะจาง โดยใหพิจารณาประเมินราคาเฉพาะผูเสนอ
ราคาที่คัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคารวมต่ําสุดเทานั้น 
    วิธีการประเมินราคา 
    ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (คณะกรรมการประกวดราคา) ตรวจสอบ
ราคาที่ผูเสนอไวในรายการที่เปนหัวขอใหญของสวนการกอสรางวาถูกตองหรือไม หากปรากฏวาราคาของ
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รายการใดสูงผิดปกติไมถูกตองตามความเปนจริง ก็ใหเชิญผูเสนอราคารายนั้นมาเจรจาเพื่อปรับลดราคาลง
มาแลว แกไขยอดรวมใหตรงกัน ซ่ึงเมื่อประเมินราคาปรับลดแลว จะทําใหยอดรวมใหมต่ํากวายอดรวมที่ผู
เสนอราคาไดเสนอไวเดิม 
  (3) กรณีผูเสนอราคา เสนอราคาไมเกินราคากลางและเปนราคาซึ่งไดมีการประเมิน (Evaluate) 
แลว หามตอรองราคาอีก เวนแตการตอรองราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 43 และขอ 50 (2) (ขอความตามขอ 9 ของหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
เอกสารแนบทายหนงสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/8209 ลงวันที่ 21 กันยายน 2544 แนบทายมติ
คณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544) 
  (4) กรณีประเมินราคา (Evaluate) แลว ยังมีราคางานบางรายการสูงกวาราคากลาง 
   ผลการประเมินจะตองไดยอดราคารวมต่ํากวาราคากลาง หรืออยางนอยจะตองไมสูงกวาราคา
กลาง กรณีที่ยังมีราคางานบางรายการสูงกวาราคากลางมาก และบางรายการต่ํากวาราคากลางมาก สมควรให 
ผูเสนอราคาชี้แจงรายละเอียดการคํานวณราคางานพรอมเหตุผลประกอบไวดวย การพิจารณาผลประกวดราคา
ที่มีราคางานแตละรายการสูงหรือต่ํากวาราคากลางนั้น ไดมีมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0215/ว 96 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2539 ไดกําหนดแนวทางการประเมินราคาคากอสราง
เพิ่มเติมดวยวา “หากแตละรายการสูงหรือต่ํากวาราคาของสวนราชการ แตราคารวมต่ํากวาราคากลางของสวน
ราชการ และราคาของสํานักงบประมาณแลว  ก็อยูในอํานาจและความเหมาะสมราคาที่สวนราชการจะรับราคา
ได โดยไมตองยกเลิกและประกวดราคาใหม”  เพราะการยกเลิกการประกวดราคาในโครงการตางๆ โดยเหตผุล
วา  “ราคาแตละรายการที่ผูเสนอราคาเสนอมามีรายการที่สูงกวาราคากลางอยูจํานวนมากนั้น มีผลทําใหผลการ
ดําเนินงานและผลประโยชนที่จะไดรับตกถึงมือราษฎรลาชากวาแผนที่วางไว และการประกวดราคาใหมอาจ
ตองใชจายเงินงบประมาณสูงขึ้นกวาเดิม นับวาไมเกิดผลดีตอทางราชการ ซ่ึงการที่มีบางรายการสูงกวาราคา
กลางและบางรายการต่ํากวาราคากลาง ก็เปนลักษณะทั่วไปของการเสนอราคาตอหนวย เพราะการคิดคางาน
รายการตางๆ ของผูเสนอราคาแตละราย นั้น ยอมคิดคาอํานวยการ การประเมินภัย อัตรากําไร ดอกเบี้ยเงินกูใน
การลงทุน ความชํานาญพิเศษงานแตละชนิด จํานวนวัสดุท่ีมีอยู หรือระยะทางขนสงวัสดุจากแหลงวัสดุตางๆ 
และขอเท็จจริงในกรณีอ่ืนๆ เหลานี้ ยอมเปนผลทําใหราคาคางานของผูเสนอราคาแตละรายการแตกตางกัน 
และแตกตางไปจากราคากลางของทางราชการได ดังนั้น หากแตละรายการหรือต่ํากวาราคาของสวนราชการ 
แตราคารวมต่ํากวาราคากลางของสวนราชการและราคาของสํานักงบประมาณแลว ก็อยูในอํานาจและความ
เหมาะสมราคาที่สวนราชการจะรับราคาได โดยไมตองยกเลิกและประกวดราคาใหม” 
  (5) กรณีผลการประกวดราคาต่ํากวาราคากลาง 
    เงื่อนไขการประกวดราคา ขอ 6.5 ไดกําหนดไววา “ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคา
ต่ําสุดจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมจะใหผูเสนอ
ราคานั้น ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคา สามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางให
เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น” 
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    คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ไดพิจารณาตอบขอหารือไวในหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/2847 ลงวันที่ 9 เมษายน 2544 วา “ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ํา
จนคาดหมายไดวาผูเสนอราคาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได นั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาจะตองใหผูเสนอราคาชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม
ประกาศประกวดราคาจางได ตามนัยเงื่อนไขการประกวดราคาขอ 6.5 ซ่ึงการตรวจสอบความสามารถในการ
ดําเนินการ นั้น ยอมขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่ผูเสนอราคาจะตองนํามาชี้แจง และเปนดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
รวมตลอดหัวหนาสวนราชการ และผูมีอํานาจสั่งจาง ที่จะพิจารณาคําชี้แจงของผูเสนอราคาวามีเหตุผลเพียง
พอที่จะพิจารณารับราคาไดหรือไม ดังนั้น กรณีตามที่กรมทางหลวงหารือ หากขอเท็จจริงปรากฏวา เหตุผลที่ผู
เสนอราคาไดนํามาชี้แจงตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา นั้น คณะกรรมการฯ เห็นวาไมมี
เหตุผลที่ชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางใหเสร็จ
สมบูรณไดแลว กรณีก็เปนดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะไมพิจารณารับราคาของผูเสนอราคารายต่ําสุดและ
นําเสนอหัวหนาสวนราชการและผูส่ังจางเพื่อพิจารณาตามอํานาจหนาที่ตอไปได…” 

14. การรายงานผลการเสนอราคา 
 คณะกรรมการประกวดราคารายงานผลการเสนอราคาตอหัวหนาหนวยงานพิจารณาภายในวันทําการถดัไป 
นับแตวันสิ้นสุดการเสนอราคา  หากมีความจําเปนไมอาจดําเนินการไดทันภายในวันทําการถัดไปได ให
คณะกรรมการประกวดราคารวบรวมรายละเอียด และพิจารณาแจงรายละเอียดพิจารณาแจงรายงานใหหัวหนา
หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาอีกครั้งภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันที่ไดรายงานครั้งแรก [หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 113 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 และที่ กค (กวพอ) 0408.4/ว 138 ลงวันที่ 19 
เมษายน 2550] 
 กรณีที่หัวหนาหนวยงานไมเห็นชอบ ใหคณะกรรมการพิจารณาชี้แจงภายใน 3 วัน หากหัวหนา
หนวยงานไมเห็นชอบกับขอพิจารณาหรือกระบวนการเสนอราคา ใหส่ังยกเลิกการประกวดราคา แลวแจงผล
การยกเลิกใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ และรายงานให กวพ.อ. ทราบดวยแบบ บก.010-2 

15. การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
 เมื่อหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบรายงานผลการเสนอราคาแลว ใหนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ส่ังซื้อส่ังจางตามระเบียบฯ ขอ 65 ตอไป 
 กรณีผูมีอํานาจอนุมัติส่ังซื้อหรือส่ังจางไมเห็นดวย  ใหหัวหนาหนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคา  
และแจงผลการยกเลิกใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ และรายงานให กวพ.อ. ทราบตามแบบ บก.010-2 
และดําเนินการประกาศในเว็บไซตของหนวยงาน และของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ตอไป 
. 
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 ตารางที่ 7  :  แสดงผูมีอํานาจอนุมัติส่ังซื้อส่ังจาง 

ผูมีอํานาจหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ อํานาจสั่งซื้อสัง่จาง 

รัฐมนตรี วงเงินเกิน 100,000,000 บาท 

ปลัดกระทรวง วงเงินไมเกิน 100,000,000 บาท 

รองอธิบดี วงเงินไมเกิน 50,000,000 บาท 

ผูวาราชการจังหวัด 
(สําหรับงานของโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน   
ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกล  และสํานักงานจัดรูปที่ดนิ
จังหวดั) 

วงเงินเกิน 35,000,000 บาท  
แตไมเกิน 50,000,000 บาท 

ผูอํานวยการสํานัก หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง 

วงเงินไมเกิน 35,000,000 บาท 

ผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา วงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท 

ผูอํานวยการ/หัวหนาโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน 
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกล   
ผูอํานวยการศูนยการศกึษาอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ   
ผูอํานวยการกองอํานวยการโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ   

วงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท 

หัวหนาโครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา วงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด วงเงินไมเกิน 6,000,000 บาท 

 
16. จัดทําประกาศและเผยแพรผลการพิจารณาการเสนอราคา 
 16.1 คณะกรรมการประกวดราคา จัดทําประกาศผลการประกวดราคา ตามที่ผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ัง
จางอนุมัติ หรือส่ังยกเลิกประกวดราคา  โดยใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาลงนามประกาศ  และให
เจาหนาที่พัสดุ  ปดประกาศและเผยแพรผลการพิจารณาการเสนอราคา ไมนอยกวา 3 วัน  ดังนี้ 
    -  ปดประกาศ ณ สถานที่ทําการของหนวยงาน 
    - ประกาศผานเว็บไซตของกรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) 
    - ประกาศผานเว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) 
 16.2 ภายใน 3 วัน นับแตวันแจงผลการเสนอราคา ตามแบบ บก.010-1 ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ทราบ  หากไมมีการอุทธรณ ก็ใหดําเนินการจัดทําขอผูกพันตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมตอไป 
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 16.3 การอุทธรณผลการเสนอราคา 
  (1) การปฏิบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา 
   ถาไมเห็นดวยกับผลการเสนอราคา หรือมีเหตุผลอ่ืนใดอันควรรองเรียนเพื่อความเปนธรรม  
ใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง โดยอุทธรณตามแบบ บก.010-3  
  (2) การปฏิบัติของ กวพ.อ. 
   2.1) เมื่อไดรับอุทธรณหรือรองเรียน ก็ใหแจงหนวยงานฯ เพื่อระงับการดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป  ตามแบบ บก.010-4 
   2.2) กวพ.อ. ตองพิจารณาคําอุทธรณ  หรือคํารองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
   2.3) ผลการพิจารณาคําอุทธรณ 
    2.3.1) คําอุทธรณฟงไมขึ้น  ใหแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบและแจงให
หนวยงานที่จัดหาพัสดุดําเนินการตอไป ตามแบบ บก.010-5 
    2.3.2) คําอุทธรณฟงขึ้น  ใหแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ  และส่ังให
หนวยงานดําเนินการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ไดตามที่จะสั่ง ตามแบบ บก.010-5 
  (3) การปฏิบัติของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
   รอรับแจงจาก กวพ.อ. วาจะใหระงับการดําเนินการในขั้นตอนตอไป หรือดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป หรือใหดําเนินการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจากขั้นตอนตามแตที่ กวพ.อ.จะสั่ง แลวแตกรณี 
   เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2549 มิไดกําหนดเกี่ยวกับการนับระยะเวลาไวเปนพิเศษแตอยางใด ดังนั้น การนับระยะเวลาตามที่กําหนดไว
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 จึงตองบังคับตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 5 เร่ืองระยะเวลาอันเปนบทบัญญัติทั่วไป ตามมาตรา 193/3 วรรคสอง  
[หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0408.4/ว 365 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550]  ดูตัวอยางการนับเพิ่มเติมที่หัวขอ 
การอุทธรณผลการพิจารณาเบื้องตน 
 
17. การจัดทําขอผูกพัน 

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ไดกําหนดเกี่ยวกับการ
ทําสัญญา ไวดังนี้ 
 ขอ  132  การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้  เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ  และ
ใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด 
 การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาที่ กวพ. 
กําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได  
เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ  ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปให
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 
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 ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดได  และจําเปนตองรางสัญญาขึ้นใหมตองสง
รางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน  เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่
เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว  ก็ใหกระทําได 
 สําหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา  หรือในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ
เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ  ใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการ
จังหวัด  แลวแตกรณี  ตรวจพิจารณากอน 
 ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ  ใหทําเปนภาษาอังกฤษ  แตตองมีคําแปลตัว
สัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเปนภาษาไทยไวดวย  เวนแตเปนการทําสัญญาตามตัวอยางที่ 
กวพ. กําหนด  ไมตองแปลเปนภาษาไทย 
 การทําสัญญาของสวนราชการในตางประเทศ  จะทําสัญญาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่
หนวยงานนั้นตั้งอยู  โดยผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญหรือผูรูกฎหมายของสวนราชการนั้น ๆ ก็ได 
 ขอ 133 การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้  จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดยไมตองทําเปนสัญญา
ตามขอ 132  ก็ได  โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ 
  (1) การซื้อ  การจาง  หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา  หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตก
ลงที่มีวงเงินไมเกิน 100,000  บาท 
  (2) การจัดหาที่คูสัญญา  สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของทาง
ราชการ  นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
  (3) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  และการจัดหาจากสวนราชการ   
  (4) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ 23 (1) (2) (3) (4) และ (5)   
  (5) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 24 (1) (2) (3) (4) และ (5) 
  (6) การเชา  ซ่ึงผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา 
  ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน 10,000 บาท  หรือในกรณีการซื้อหรือการจางซึ่งใช
วิธีดําเนินการตามขอ 39 วรรคสอง  จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
  จากหลักการตามระเบียบฯ ขอ 132 และขอ 133 ขางตน สามารถสรุปลักษณะของการทําสัญญา
หรือขอตกลง เปน 3 ลักษณะ คือ 
   1. ทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด [ระเบียบฯ ขอ 132] 
   2. ขอตกลงเปนหนังสือ [ระเบียบฯ ขอ 133 (1)-(6)] 
   3. ทําสัญญาโดยไมมีหลักฐานเปนหนังสือ [ระเบียบฯ ขอ 133 วรรคทาย] 
  การลงนามสัญญาหรือขอตกลง จะกระทําไดก็ตอเมื่อหนวยงานไดรับอนุมัติเงินประจํางวด หรือผล
การประกวดราคาไดผานการพิจารณาจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว เชน สํานักงบประมาณ  คณะรัฐมนตรี เปนตน 
  การทําสัญญา 
  สําหรับหนวยงานในสังกัดกรมชลประทาน ใหใชตัวอยางสัญญาดังตอไปนี้ 
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   (1) ตัวอยางสัญญาตองเปนเปนไปตามที่ กวพ. กําหนด  
   (2) ตัวอยางสัญญาที่เคยผานสํานักงานอัยการตรวจพิจารณาแลว 
   (3) ตัวอยางสัญญาที่กรมฯ ไดอนุมัติไวแลว โดยสามารถดาวนโหลดตัวอยางสัญญาทั้งหมด
ไดที่เว็บไซตสารสนเทศกองพัสดุ (www.supplyrid.com) 
   หากหนวยงานใดมีความจําเปนตองรางสัญญาขึ้นใหม หรือกําหนดขอความที่แตกตางไปจาก
ตัวอยางที่กําหนดไวตามขอ(1) – (3) ใหเสนอกรมพิจารณาโดยผานกองพัสดุ และกองกฎหมายและที่ดิน 
  การทําขอตกลงเปนหนังสือ 
  ขอตกลงเปนหนังสือเปนสัญญาอยางหนึ่ง ซ่ึงความสําคัญและรายละเอียดนอยกวาตัวอยางสัญญา
ของ กวพ. กําหนด ซ่ึงการทําขอตกลงเปนหนังสือเปนเรื่องที่อยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะอนุมัติ
ใหทําไดภายใตหลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 133 (1) – (6)  
  ตามคําสั่งกรมชลประทาน เร่ือง การบริหารงานพัสดุไดกําหนดแบบของขอตกลงเปนหนังสือไว 
2 ประเภท คือ 
   (1) จัดทําเปนใบสั่ง ประกอบดวย  
    (1.1) ใบสั่งซื้อ (พด.22) ใบสั่งจาง (พด.23) และใบสั่งเชา (พด.62) สําหรับการซื้อหรือ
การจางตามระเบียบฯ ขอ 133 (1) (2) (4) (5) และ (6) 
     1) การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคาที่มี
วงเงินไมเกิน 100,000.- บาท 
      2) การจัดหาโดยวิธีสอบราคา หรือประกวดราคา ที่ผูขายหรือผูรับจางสามารถสง
มอบพัสดุไดภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
      3) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ 23 (1) – (5) 
      4) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 24 (1) – (5)  
    (1.2) ใบสั่งซื้อ (พด.22-1) ใบสั่งจาง (พด.23-1) และใบสั่งเชา (พด.62-1) สําหรับการซื้อ
หรือการจางตามระเบียบฯ ขอ 39 วรรคแรก 
   (2) หนังสือสนองรับราคาและสั่งซื้อ/จาง สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ตาม
ระเบียบฯ ขอ 133 (3) 

   สัญญาหรือขอตกลงที่ไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 
   ใชสําหรับกรณีการซื้อหรือการจาง โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวน ตามระเบียบฯ 
ขอ 39 วรรคสอง  
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7. มาตรฐานงาน 
 ไดแสดงรายละเอียดไวใน ผังกระบวนการ ตามขอ 5 
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 
 การทบทวนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ จะดําเนินการทุกป  โดยการระดมความคิดเห็นจาก
ผูปฏิบัติงานรวมทั้งผูเกี่ยวของที่นําคูมือการปฏิบัติงานไปใชงาน หากพบจุดออน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ปจจัยภายนอกที่สงผลตอกระบวนการ เชน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่เกี่ยวของ ก็จะดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสมตอไป  
 
9. เอกสารอางอิง 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
 - แนวทางการประกวดราคา  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
 - มติคณะรัฐมนตรี 

- กฎหมายที่เกี่ยวของ 
- ขอตอบหารือของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) และคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) และหนังสือแจงเวียนของกรมบัญชีกลาง 
- คําสั่งกรมชลประทานที่เกี่ยวของ 
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10. แบบฟอรมท่ีใช  
 ตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางกอสราง 

ตัวอยางที่ 1  บันทึกขออนุมตัิแตงตั้งกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา  

ตัวอยางที่ 2  บันทึกขออนุมตัิรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  
ตัวอยางที่ 3  สรุปรายละเอียดสาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสาร

ประกวดราคา  
ตัวอยางที่ 4  บันทึกขอความเห็นชอบแกไขรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  
ตัวอยางที่ 5  บันทึกเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส  
ตัวอยางที่ 6  บันทึกรายงานขอจาง 
  บันทึกรายงานขอจาง (กําหนดชั้น) 
  บันทึกรายงานขอจาง (กําหนดผลงาน)  
  บันทึกรายงานขอจาง (วงเงินกอสรางไมเกนิ 5 ลานบาท)  
ตัวอยางที่ 7  ตัวอยางประกาศเชิญชวน และ เอกสารประกวดราคาจางกอสราง 
  ตัวอยางประกาศเชิญชวน 

เอกสารประกวดราคาจางกอสราง (แบบกําหนดชัน้) 
  ตัวอยางประกาศเชิญชวน 

เอกสารประกวดราคาจางกอสราง (แบบกําหนดผลงาน) 
  ตัวอยางประกาศเชิญชวน  

เอกสารประกวดราคาจางกอสราง (วงเงินกอสรางไมเกิน 5 ลานบาท)  
ตัวอยาง Spec. ตัวอยางเอกสารแนบทายประกวดราคาจางกอสราง 
ตัวอยางที่ 8  บัญชีแสดงรายชื่อผูซ้ือแบบรูปและเอกสารประกวดราคาจางกอสราง 
ตัวอยางที่ 9  บันทึกการรับเอกสารการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตัวอยางที่ 10  ประกาศรายชือ่ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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 ตัวอยางเอกสารสําหรับประกวดราคาซื้อ/จางทั่วไป 
ตัวอยางที่ 1  บันทึกขออนุมัติแตงตั้งกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสาร

ประกวดราคา  
ตัวอยางที่ 2  บันทึกขออนุมัติรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  
ตัวอยางที่ 3  สรุปรายละเอยีดสาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสาร

ประกวดราคา  
ตัวอยางที่ 4  บันทึกขอความเห็นชอบแกไขรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  
ตัวอยางที่ 5  บันทึกเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส  
ตัวอยางที่ 6  บันทึกรายงานขอซื้อ/จาง 
ตัวอยางที่ 7  ตัวอยางประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาซื้อ 
  ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส 
  แบบสญัญาซื้อขาย 
  แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันซอง)  
  แบบหนังสือค้าํประกัน (หลักประกนัสัญญา)  
  บทนิยาม ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน และการขดัขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม 
  แบบบัญชีเอกสาร (แบบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 และแบบบัญชีเอกสารสวนที่ 2)  
ตัวอยางที่ 7  ตัวอยางประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาจางที่มิใชงานจางกอสราง 
  ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส 
  แบบสัญญาจาง 
  แบบหนังสือค้าํประกัน (หลักประกนัซอง)  
  แบบหนังสือค้าํประกัน (หลักประกนัสัญญา)  
  บทนิยาม ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน และการขดัขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม 
  แบบบัญชีเอกสาร (แบบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 และแบบบัญชีเอกสารสวนที่ 2)  
ตัวอยางที่ 8  บัญชีขอรับเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตัวอยางที่ 9  บันทึกการรับเอกสารการประกวดราคาดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 
ตัวอยางที่ 10  ประกาศรายชือ่ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตัวอยางที่ 11  แบบใบแจงปริมาณและราคาของพัสดุหรืองาน 
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 แบบฟอรมกรมบัญชีกลาง 
บก.001.-1 แบบแจงรายชือ่ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการการประกวดราคา 
บก.001.-2 แบบตอบรับการแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
บก.002.-1 แบบแจงขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ 
บก.002.-2 แบบตอบรับการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ 
บก.001.-2 แบบตอบรับการแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
บก.003.-1 แบบแจงขอเปลี่ยนแปลงผูใหบริการตลาดกลางฯ 
บก.003.-2 แบบตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
บก.004.-1 แบบแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน 
บก.004.-2 แบบอุทธรณการคัดเลือกเบื้องตน 
บก.004.-3 แบบแจงผลการพิจารณาอุทธรณ/คัดคาน ผลการคัดเลือกเบื้องตน 
บก.005 แบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
บก.006 แบบแจงชื่อผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
บก.007 แบบประกาศผูหมดสิทธิเสนอราคา 
บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา 
บก.009 แบบเสนอราคา กรณีขยายเวลาเสนอราคา 
บก.010-1 แบบแจงผลการพิจารณาการเสนอราคา 
บก.010-2  แบบแจงยกเลิกการจัดหาพัสดุ  
บก.010-3 แบบอุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคา 
บก.010-4 แบบแจงเพื่อระงับการดําเนนิการจัดหาพสัดุขั้นตอนตอไป กรณีมีอุทธรณ/รองเรียน  
 ผลการพิจารณาการเสนอราคา 
บก.010-5 แบบแจงผลการพิจารณาคําอทุธรณ/รองเรียน ผลการพิจารณาการเสนอราคา 
บก.020 แบบแจงใหไปทดสอบ / ตรวจสอบ เพื่อเตรียมขึ้นทะเบยีนรายชื่อผูใหบริการตลาด

กลางอิเล็กทรอนิกส 
บก.021 แบบแจงขอมลูใหผูใหบริการตลาดกลางฯ  เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1   กฎระเบียบ/คําสั่ง 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ.2549 

------------------------------------ 
 ตามที่มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 แกไขเพิ่มเติมความในขอ 18 
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหมีการจัดหาพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น 
 โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 และวันที่ 27 ธันวาคม 2548 
เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชไดโดยกวางขวางแพรหลาย โปรงใส มีการ
แขงขันอยางเปนธรรม ประหยัดงบประมาณของแผนดิน บังเกิดความคุมคา ความมีประสิทธภิาพและประสทิธผิล 
และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน เปนประโยชนแกทางราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ.2549” 

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2549 เปนตนไป 

 ขอ 3 ในระเบียบนี้ 
 “การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมดวยวิธีการซื้อหรือการจาง แตไมรวมถึงการจางที่
ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษที่สามารถทําได
ตามระเบียบอื่น โดยกําหนดใหผูเสนอราคาไดเสนอราคาแขงขันกันเองดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายใน
ระยะเวลา และ ณ สถานที่กําหนดโดยไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction) 
 “ราคาสูงสุด” หมายความวา ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยู หรือราคาสูงสุดที่ทางราชการจะพึง
รับไดตามหลักเกณฑที่ กวพ.อ. กําหนด 

 ขอ  4 การใชบังคับ 
 ใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูใน
สังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป 
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ดําเนินการตามระเบียบนี้  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได 

 ขอ  5  นอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้นๆ ควบคูไปดวย  เวนแต
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะกําหนดหรือวินิจฉัยเปนประการอื่น 

 ขอ 6 คณะกรรมการ 
 ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เรียกโดยยอวา “กวพ.อ.”  ประกอบดวย  
ปลัดกระทรวงการคลัง  เปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนรอง
ประธานกรรมการ  อัยการสูงสุด  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผูแทนสํานักงาน
กํากับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูแทนสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมธนาคารไทย  เปนกรรมการ  
และอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ 
 อธิบดีกรมบัญชีกลางอาจมอบหมายใหขาราชการในกรมบัญชีกลางเปนผูชวยเลขานุการไดตามความ
จําเปน 
 บทบัญญัติขอใดเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ใหมีการมอบอํานาจไดตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 ขอ 7 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการ 
 กวพ.อ. มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  (1)  ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  (2) พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  (3) พิจารณาอุทธรณและคํารองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามระเบียบนี้และความไมเปนธรรมอื่นๆ  
  (4) พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอื่น 
  (5) กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  (6)  เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ตอคณะรัฐมนตรี 
  (7)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตาง ๆ ตามระเบียบนี้ หรือตามที่ กวพ.อ.มอบหมาย แลว
เสนอให กวพ.อ. พิจารณา เวนแต กวพ.อ. จะมีมติมอบหมายใหดําเนินการแทน กวพ.อ. ไปได 
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 ขอ 8 การเตรียมดําเนินการ 
 (1)  ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุตามขอ 4 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา กอนเริ่มการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ เมื่อขอบเขต
ของงานดังกลาวไดรับอนุมัติแลว ใหนําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของหนวยงาน และ
สงใหกรมบัญชีกลางเผยแพรทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาสามวัน เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต 
มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว เมื่อคณะกรรมการตามขอนี้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงขอบเขตของงาน
ตามนั้นและดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความเห็นชอบแลวนําลงประกาศทาง
เว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่ง เปนเวลาไมนอยกวาสามวัน ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อ
มวลชลอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรดวยก็ได” 
 (2) ในระหวางดําเนินการตาม  (1) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจงอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อ
ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ (ระบุช่ือตามความเหมาะสม) โดยจะเสนอรายชือ่กรรมการ
บางสวนหรือทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได และขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
จากทะเบียนที่มีอยู เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตลอดจนขอใหกําหนดวัน 
เวลาและสถานที่เสนอราคา เพื่อเปนขอมูลใหคณะกรรมการดําเนินการตอไป 
  คาใชจายในการจัดประมูลสําหรับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูไดรับการแจงตามขอ 9 วาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กวพ.อ. ประกาศกําหนด 
 (3) ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ประกอบดวย ประธาน
กรรมการคนหนึ่งจากบุคลากรในหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสามคนและไม
มากกวาหาคน ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําอยางนอย
หนึ่งคน ทั้งนี้จะแตงตั้งตามขอเสนอของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยใหหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ และเจาหนาที่พัสดุใน
หนวยงานนั้นเปนผูชวยเลขานุการ” 
  ใหคณะกรรมการประกวดราคาดังกลาวนําสาระสําคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสาร
ประกวดราคา และเอกสารเบื้องตนอื่นๆ ที่สามารถเผยแพรไดลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและ
กรมบัญชีกลางเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน โดยกําหนดใหมีการจัดทําซองขอเสนอดานเทคนิค การวาง
หลักประกันซอง วัน เวลา และสถานที่ที่ใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค เงื่อนไขเวลาและสถานที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้จะแจกจายหรือจําหนายเอกสารดังกลาวก็ได 

 ขอ 9 การยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
 (1)  ใหผูประสงคจะเสนอราคายื่นซองขอเสนอดานเทคนิคตอคณะกรรมการประกวดราคาตามขอ 8 
(3) ผานทางหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคากําหนด โดยตองใหเวลา
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ไมนอยกวาสามวันนับแตวันสุดทายของการแจกจายหรือจําหนายเอกสารตามขอ 8(3) แตตองเปนระยะเวลา
ภายใน 30 วันนับแตวันแรกที่กําหนดใหยื่นซองดังกลาว 
  การรับซองขอเสนอทางดานเทคนิคตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรวีาดวย
การพัสดุ หือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้น เวนแต กวพ.อ. จะกําหนดเปนอยางอื่น 
 (2) เมื่อส้ินกําหนดเวลาตาม (1) แลว ใหคณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อ
หาผูมีสิทธิเสนอราคา โดยพิจารณาวา 
  ก. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาครบถวนหรือไม และยื่นเอกสารตางๆ ครบถวน
หรือไม 
  ข. ขอเสนอดานเทคนิค (prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม 
  ค. เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันเสร็จแลวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุหรือไม 
 ทั้งนี้ ตองใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคากําหนด เมื่อคณะกรรมการประกวด
ราคาดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคาเสร็จแลว กลาวคือ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน 
ขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสม และไมเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันใหแจงผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาของตน โดยไมเปดเผยรายชื่อดังกลาวตอสาธารณชน 
 (3) หากผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนตาม (2) ประสงคจะคัดคานผลการ
พิจารณา ก็ใหอุทธรณตอหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุไดภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงและให
หัวหนาหนวยงานพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวัน ทั้งนี้ ระหวางการพิจารณาจะดําเนินการขั้นตอนตอไป
มิได ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานจะตองแจงผลการพิจารณาใหผูคัดคานแตละรายทราบ หากหัวหนาหนวยงานไม
อาจแจงผลการพิจารณาวินิจฉัยใหผูคัดคานทราบภายในเวลาที่กําหนดใหถือวาคําอุทธรณนั้นฟงขึ้น คําวินิจฉัย
ของหัวหนาหนวยงานใหเปนอันถึงที่สุดในชั้นของฝายบริหาร  
 (4) ในกรณีที่ปรากฏวามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุยกเลิกการ
ดําเนินการทั้งหมด แลวเร่ิมดําเนินการใหมหรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ. ดําเนินการจัดหาดวยวิธีการอื่นก็ได 

 ขอ 10   การเสนอราคา 
 เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนตามขอ 9 และไดรับแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาจากอธิบดี
กรมบัญชีกลางแลว ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจงวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ทราบ เพื่อดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
 (1) ใหผูมีสิทธิเขาเสนอราคาแตละรายสงผูแทนไมเกินรายละสามคนเขาสูกระบวนการเสนอราคา
กอนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยใหแจงชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. กําหนดในวันเสนอราคาและใหเขาประจําใน
สถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น และมีเจาหนาที่ของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเขาประจํา หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลไมวาดวย
วิธีใด เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนมิได แตอาจขอถอนผูแทน



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 

62 

บางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กําหนด ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิ์เสนอราคา แลวแจงผูแทนผูมีสิทธิ
เสนอราคาที่เหลือทุกราย เพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา แตถามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลา
เริ่มการเสนอราคา ใหนําความในขอ 9 (4) มาใชโดยอนุโลม 
 (2) ใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง  เปนผูกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ เสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสถานที่เสนอราคาอาจตางจากที่ตั้งของหนวยงานที่จัดหาพัสดุก็ได เวนแต กวพ.อ. จะมีมติ
เปนประการอื่น วันที่กําหนดใหมีการเสนอราคาตองเปนวันราชการ และใหเร่ิมกระบวนการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในเวลาราชการ แตจะสิ้นสุดลงนอกเวลาราชการก็ได ทั้งนี้ กระบวนการเสนอราคา
ใหกระทําภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบนาทีและไมเกินกวาหกสิบนามี โดยประธานคณะกรรมการประกวด
ราคาประกาศกําหนดเวลาแนนอนที่จะใชในกระบวนการเสนอราคาใหทราบลวงหนากอนเริ่มกระบวนการ
เสนอราคา 
 (3) เมื่อเร่ิมกระบวนการเสนอราคา ใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาเริ่มการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงคณะกรรมการประกวดราคาจะตรวจสอบควบคุมอยู ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการ
ประกวดราคาจัดไว การเสนอราคากระทําไดหลายครั้ง จนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาแจง
เตือนวาเปนชวยเวลาสามถึงหานาทีสุดทาย ในชวงเวลาดังกลาว ระบบจะไมแสดงวาราคาของผูใดมีสถานะใด 
เมื่อหมดเวลาแลวใหประธานแจงสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา 
  เมื่อส้ินสุดเวลาที่กําหนดใน (2) หากปรากฏวามีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายรายจนไมอาจชี้ขาด
ไดใหคณะกรรมการประกวดราคาขยายเวลาออกไปอีกสามนาทีโดยนําความในวรรคกอนมาใชโดยอนุโลม 
ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายมีสิทธิเขาเสนอราคาในชวงเวลาที่ขยายนั้น และเมื่อครบกําหนดแลว หากยัง
ไมอาจชี้ขาดได ใหขยายเวลาออกไปอีกครั้งละสามนาทีจนไดผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียวในชวงเวลาที่
ขยายเวลาออกไป จึงใหแจงสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา 
 (4) คณะกรรมการประกวดราคาจะประชุมทันที่ที่กระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง เพื่อมีมติวา
สมควรรับการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายใด มตินั้นตองแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา และตอง
รายงานหัวหนาหนวยงานพิจารณาภายในวันทําการถัดไป หากหัวหนาหนวยงานเห็นชอบกับมติ
คณะกรรมการ ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ แตหากหัวหนา
หนวยงานไมเห็นชอบกับมติของคณะกรรมกรรมการ ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการทราบเพื่อช้ีแจงภายใน
สามวัน เมื่อไดรับคําชี้แจงแลว หากหัวหนาหนวยงานพิจารณาเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ ให
คณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ แตหากหัวหนาหนวยงานยังคงไม
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการภายในสามวัน ใหหัวหนาหนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคาและแจงใหผูมี
สิทธิเสนอราคาทุกรายและรายงานให กวพ.อ. ทราบ การแจงผลการพิจารณาของหัวหนาหนวยงานใหผูมีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายทราบ ใหดําเนินการภายในสามวันนับแตวันที่หัวหนาหนวยงานพิจารณาใหความเห็น และ
ใหประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางอยางนอยสามวัน 
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 (5) ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของ
หัวหนาหนวยงานที่จัดจัดหาพัสดุ หรือเห็นวามีเหตุอ่ืนใดอันควรรองเรียนเพื่อความเปนธรรม ใหอุทธรณหรือ
รองเรียนตอ กวพ.อ. ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง ทั้งนี้ ให กวพ.อ. พิจารณาอุทธรณหรือคํารองเรียนให
เสร็จภายในสามสิบวัน โดยระหวางนี้ให กวพ.อ. แจงหนวยงานเพื่อระงับการดําเนินการขั้นตอนตอไป มติ กว
พ.อ. ใหเปนอันถึงที่สุดในชั้นของฝายบริหาร ในกรณีที่ กวพ.อ. เห็นวาอุทธรณฟงขึ้นหรือคํารองเรียนมีผล ให
ส่ังใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุดําเนินการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ไดตามแตจะมคีาํสัง่ ในกรณี
ที่ กวพ.อ. เห็นวาอุทธรณฟงไมขึ้นหรือคํารองเรียนไมมีผล หรือฟงขึ้นแตไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงผลการ
พิจารณาที่ไดแจงไปแลว ก็ใหแจงหนวยงานเพื่อดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้นๆ  ตอไป 
 (6) นับแตเวลาที่เร่ิมการเสนอราคาจนถึงเวลาที่ส้ินสุดการเสนอราคา ใหคณะกรรมการประกวดราคา
อยางนอยกึ่งหนึ่งอยูประจําในสถานที่เสนอราคา เพื่อตรวจสอบควบคุมการเสนอราคาใหเปนไปโดยเรียบรอย 
ทั้งนี้ กวพ.อ. อาจมีขอกําหนดใหบันทึกภาพและ/หรือเสียงเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางการเสนอราคาเพื่อเปน
หลักฐานดวยก็ได 

 ขอ 11 มาตรการรักษาความเปนธรรม และผลประโยชนของรัฐ 
 (1) หามผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาแตละราย ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นหรืออกจากสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว ตั้งแตเวลาที่เร่ิมกระบวนการเสนอราคาจนถึงเวลาที่ส้ินสุดกระบวนการ
เสนอราคา 
 (2) ใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงราคาสูงสุดใหผูเสนอราคาทุกรายทราบลวงหนา เพื่อเปนฐาน
ในการเสนอราคา การเสนอราคาแตละครั้งตองต่ํากวาราคาสูงสุดและราคาที่ตนเคยเสนอไวกอนแลว การเสนอ
ราคาเพิ่มขึ้นจะกระทํามิได 
 (3) การแสดงผลการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามขั้นตอน ขอ 10(1) (2) และ (3) ให
กระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน แตตองไมกระทบตอการเสนอราคาของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาแตละราย
ในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว ทั้งนี้ หากคณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรโดย
ความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ อาจใหมีการถายทอดโทรทัศนทางวงจรปดหรือเปนการ
ทั่วไปใหสาธารณชนทราบก็ได และตองอนุญาตใหส่ือมวลชนและบุคคลภายนอกเขาชมหรือรับทราบผลการ
เสนอราคาตามขั้นตอนดังกลาวได ตามหลักเกณฑและวิธีการรักษาความสงบเรียบรอยที่คณะกรรมการ
ประกวดราคากําหนด 
 (4) ในกรณีที่ กวพ.อ. เห็นเองหรือจากการพิจารณาอุทธรณหรือคํารองเรียนตามขอ 10 (5) วา
กรรมการ เจาหนาที่ ผูมีสิทธิเสนอราคา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ ผูใดมิไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ หรือมีเจตนากอใหเกิดความเสียหายแกผูมีสิทธิเสนอราคาหรือทางราชการไมวาจะกอใหเกิดผล
เสียหายแลวหรือไม กวพ.อ. อาจแจงใหผูมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
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ราคาตอหนวยงานของรัฐ หรือกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของก็ได หรือหากเขาขายความผิดทางวินัยใหแจง
ผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการทางวินัยดวย 
 (5) คณะกรรมการประกวดราคามีหนาที่ดูแลการเสนอราคาทุกขั้นตอนที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต เปนธรรมและตองวางมาตรการเพื่อปองกันการทุจริตและการสมยอมใน
ดานราคา ไมวาของเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดวยความระมัดระวังรอบคอบ 
 (6) ในกรณีที่ปรากฏวากระบวนการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจ
ดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดได ใหคณะกรรมการประกวดราคาสั่งพักกระบวนการเสนอ
ราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น เมื่อแกไขขอขัดของแลว จึงให
ดําเนินการกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการเห็นวา
กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขัดของไมอาจแกไขได ก็ใหประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอ
ราคาใหม และแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 (7) กวพ.อ. อาจกําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อรักษาความเปนธรรมและผลประโยชนของรัฐเพิ่มเติมอีก 
ก็ได 
 ขอ 12 บทเฉพาะกาล 
 การดําเนินการใดๆ ที่กระทํากอนหนาวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนอันสมบูรณและใหมีผลตอไปตาม
ขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว แตการจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแตหารอยลานบาทขึ้นไป หากยังมิไดเร่ิมตนเสนอ
ราคา แมมีการประกาศเชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคแลว ใหดําเนินการตอไป
ตามระเบียบนี้เทาที่จะทําไดโดยไมขัดตอขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว 

 ขอ 13 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2549 
 
        พันตํารวจโท   ทักษิณ   ชินวัตร 
                 (ทักษิณ  ชินวัตร) 
          นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 15 ง  
    วันที่ 31 มกราคม 2549 หนา 6 - 14 
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ดวนท่ีสุด   
ที่ นร 0506/ว 182  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 

   12 ตุลาคม 2552 

เร่ือง ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับการเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัตติามระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตร ีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  

เรียน  รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม และ ผวจ.ทุกจงัหวัด 
อางถงึ  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่ นร 0506/ว 333  ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551 
ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาหนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0421.3/17477 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552 

 ตามที่ไดยืนยัน/แจงมติคณะรัฐมนตรี (21 ตุลาคม 2551) เกี่ยวกับเรื่องขอขยายระยะเวลาตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ เพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 กระทรวงการคลังไดเสนอเรื่อง ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคลองตัวใน
การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 มาเพื่อ
ดําเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือ ที่สงมาดวยนี้ 
 คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 ลงมติวา 
 1. เห็นชอบการผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัดการ
บังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหาร ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาราชการแผนดิน หรือกฎหมาย
จัดตั้งหนวยงานดังกลาว ทั้งนี้ ใหมาตรการผอนผันมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ฉบับที่แกไขเพิ่มเติมมีผลใชบังคับตามที่ 
กระทรวงการคลังเสนอ (หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0421.3/17477 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552) 
 2. ใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เรงรัดการดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน 2552  [ เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
คร้ังที่ 4/2552] ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอไดโปรดแจงใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐในกํากับ ดูแลทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
   (ลงชื่อ) สุรชัย  ภูประเสริฐ 
 
   (นายสุรชัย  ภูประเสริฐ) 
   เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
โทร. 0 2280 9000 ตอ 328 
โทรสาร  0 2280 9064 
www.cabinet.thaigov.go.th 
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ดวนท่ีสุด   
ที่ นร 0506/ว 182  กระทรวงการคลัง 

ถนนพระราม 6  กทม. 10400 

    6  ตุลาคม  2552 

เร่ือง ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกีย่วกบัการเพิ่มความคลองตวัในการปฏิบัติตาม 
 ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ.2549  

เรียน   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   

อางถึง 1. ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ.2549 
 2. หนังสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 79 ลงวนัที่ 1 มิถุนายน 2549 
 3. หนังสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนมาก ที่ นร 0504/8094 ลงวนัที่ 19 กรกฎาคม 2549 
 4. หนังสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที่ นร 0506/ว 151 ลงวนัที ่22 ตุลาคม 2550 
 5. หนังสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 4 ลงวนัที ่7 มกราคม 2551 
 6. หนังสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 333 ลงวนัที ่27 ตุลาคม 2551 

1.  เร่ืองเดิม 
 1.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 กําหนดให 
การจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัดการบังคับ
บัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินหรือกฎหมายจัดตั้ง
หนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปดําเนินการตามระเบียบ
นี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่น
ได ซ่ึงระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อางถึง 1) 
 1.2 คณะรัฐมนตรีไดมีมติผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวย
วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ดังนี้ 
  1.2.1 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจไดรับการผอน
ผัน หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ.2549 เปนกรณีพิเศษในชวง 4 เดือนที่เหลือของปงบประมาณ พ.ศ.2549 (รายละเอียดปรากฏตามหนังสอืทีอ่าง
ถึง 2) 
  1.2.2 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ใหผอนคลายการปฏิบัติตามระเบียบ สํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบ บริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยใหมีใช
บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อางถึง 3) 
  1.2.3 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ใหผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบ บริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน โดยใหมาตรการตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอดังกลาว รวมถึง มาตรการผอนคลายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เร่ือง แนวทางเรงรัด
การดําเนินงานและ การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 
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กรกฎาคม 2549 เร่ือง การเพิ่มความคลองตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุดวยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 มีผลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 (รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือที่อางถึง 4) 
  1.2.4 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 เห็นชอบการแกไขขอความในมติคณะรัฐมนตรี (16 
ตุลาคม 2550) เร่ือง การเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวย
วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อางถึง 5) 
  1.2.5 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 เห็นชอบผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบ สํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบ บริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว โดยใหมาตรการผอนผันมีผลตั้งแต
วันที่  1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่
อางถึง 6) 

2.  เหตผุลความจําเปนท่ีตองเสนอคณะรฐัมนตรี 
 เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐดําเนินการไปดวยความรวดเร็วและเกิดความคลองตัว และ
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายเรงรัดการเบิกจายเงินของหนวยงานภาครัฐ 

3.  ความจําเปนเรงดวนของเรื่อง 
 กระทรวงการคลังมีความจําเปนที่จะตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบดวนที่สุด เพื่อ
แกไขปญหา อุปสรรคและเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 เนื่องจากการผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ตามมติคณะรัฐมนตรีมีผลใชบังคับถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 

4. สาระสาํคัญของเรื่อง 
 กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐดําเนินการไปดวย
ความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อเปนการเรงรัดการเบิกจายเงินของหนวยงานภาครัฐ ประกอบกับมาตรการผอนผัน
ตาม มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 จะมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จึงเห็นสมควรนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ใหเกิดความตอเนื่อง ดังนี้ 
 4.1 การจัดหาพัสดุ สําหรับสวนราชการ ในวงเงิน 2 – 5 ลานบาท  สําหรับรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
และหนวยงานอื่นของรัฐ ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ซ่ึงตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ก็ใหหนวยงานดําเนินการตามนั้น  เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลความ
จําเปน หรือมีปญหาอุปสรรค ทําใหไมสามารถดําเนินการตามระเบียบดังกลาวได  ใหหัวหนาหนวยงานใชดุลย
พินิจ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  
หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการพัสดุของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้นๆ ได ทั้งนี้  ตอง
ช้ีแจงเหตุผล ความจําเปน หรือปญหาและอุปสรรค ดังกลาวไวในรายงานขอซื้อขอจาง ตามที่ระเบียบกําหนด 
 4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสาร 
ประกวดราคากอนเริ่มการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ขอ 8(1) เห็นควรผอนผันใหการจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกนิ 10 
ลานบาท หรืองานกอสรางในโครงการที่มีแบบและขอกําหนดในการกอสรางที่เปนมาตรฐานไวแลว ใหอยูใน
ดุลยพินิจของ หัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุจะแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคาหรือไมก็ได แตตองนํารางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : 
TOR) และรางเอกสารประกวดราคาดังกลาวเผยแพรทาง Website ของหนวยงานและของกรมบัญชีกลางเพื่อให
สาธารณชน เสนอแนะหรือวิจารณ 
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 4.3 การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง และการกําหนดวัน เวลา 
สถานที่เสนอราคา ผอนผันใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานในการแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การ
คัดเลือก ผูใหบริการตลาดกลาง และกําหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา 
 4.4 การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ตามระเบียบฯ ขอ 8(3)  
  4.4.1 การจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 
คน จะมีกรรมการบุคคลภายนอกหรือไมก็ได โดยใหบุคลากรของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุเปนกรรมการและ
เลขานุการ และจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการดวยหรือไมก็ได 
  4.4.2 กรณีจัดหาในวงเงินเกิน 10 ลานบาทขึ้นไป ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 7 
คน และตองมีกรรมการบุคคลภายนอก อยางนอยหนึ่งคน โดยใหเจาหนาที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
หนวยงานนั้น เปนกรรมการและเลขานุการ และจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือไมก็ได 
 4.5 ในการดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณีที่มีผูมีสิทธิเสนอราคารายเดียว 
ตามระเบียบฯ ขอ 9(4) หรือมีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาตามระเบียบฯ ขอ 10 
(1)  โดยปกติใหเสนอหัวหนาหนวยงานยกเลิก แตถาคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการเห็นวามีเหตุผล
สมควรที่จะ ดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคาก็ใหคณะกรรมการฯ ตอรองราคากับผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น แลวเสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณา 
 4.6 กรณีการจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท หนวยงานไดดําเนินการจัดหาตามระเบียบฯ ขอ 
9(1) (2) (3) และ (4) แลว กรณีไมมีผูเขาเสนอราคา มีผูมีสิทธิเสนอราคารายเดียว หรือมีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียง
รายเดียว เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาตามระเบียบฯ ขอ 10 (1) และคณะกรรมการประกวดราคาไดดําเนินการ
ตอรองราคากับ ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นแลวไมไดผล ใหหนวยงานดําเนินการจัดหาดวยวิธีการอื่น ตามระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยการพัสดุ ของหนวยงานนั้นๆ ได โดยไมตองขออนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพสัดดุวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) 
 ทั้งนี้ ใหมาตรการผอนคลายตามขอ 4.1-4.6 ดังกลาว มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่ระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม มีผลใชบังคับ 
(กรมบัญชีกลางอยูระหวางปรับปรุงแกไขระเบียบฯ เพื่อใหเกิดความคลองตัวยิ่งขึ้น) และมาตรการดังกลาว ได
เสนอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปญหาการ
พัสดุ และการพิจารณาอุทธรณและคํารองเรียนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ทราบแลว 
 อนึ่ง กวพ.อ. ไดเคยมีมาตรการเพิ่มความคลองตัวโดยใหผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 302 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ไวแลว ดังนี้ 
 1. การกําหนดใหคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และราง
เอกสาร ประกวดราคา นําสาระสําคัญของราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ที่ไดรับการอนุมัติแลวลง
ประกาศในเว็บไซต ของหนวยงานและของกรมบัญชีกลาง เพื่อใหสารธารณชนวิจารณตามระเบียบฯ ขอ 8(1) 
กรณีไมมีขอเสนอแนะ หรือคําวิจารณ หนวยงานไมตองนําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ลงประกาศใน
เว็บไซตของหนวยงาน และของกรมบัญชีกลางอีก 
 2. กรณีที่ปรากฏวามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุยกเลิกการ
ดําเนินการทั้งหมด แลวเร่ิมดําเนินการใหม ตามระเบียบฯ ขอ 9(4) ในการดําเนินการจัดหาใหมดังกลาว หากไมมี
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ คณะกรรมการประกวดราคาโครงการ ตามระเบียบฯ ขอ 8(2) ใหกรรมการดังกลาว
ดําเนินการตอไปโดยไมตองแตงตั้ง คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการอีก แตทั้งนี้รางขอบเขตของงาน
และรางเอกสารประกวดราคา ตองไมมีการ เปลี่ยนแปลง 
 3. กรณีการดําเนินการจัดหาพัสดุเพิ่มเติมหรือจัดหาใหม โดยขอบเขตของงาน และเอกสารประกวด
ราคา เหมือนเดิม และเปนการจัดหาไมเกินวงเงินงบประมาณที่เคยจัดหาในรอบปที่ผานมา (นับจากวันที่นํา
สาระสําคัญของราง ขอบเขตของงาน และรางเอกสารประกวดราคาประกาศในเว็บไซตคร้ังสุดทาย) ใหหนวยงาน
ดําเนินการขั้นตอนตอไปได โดยไมตองดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 8(1) 
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5. ประเด็นของปญหาที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 การผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ.2549 ตามขอ 4 ทําใหการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐมีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น แตยังคงไว ซ่ึงเจตนารมณของระเบียบฯ ในการนําวิธีการของระเบียบฯ มาใชโดยกวางขวางแพรหลาย 
โปรงใส มีการแขงขันอยาง เปนธรรม ประหยัดงบประมาณของแผนดิน บังเกิดความคุมคา ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และความรับผิดชอบ ตอผลสําเร็จของงาน เปนประโยชนแกทางราชการ และยงัคงถอืแนวปฏบิตัิ
เชนเดียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
6. ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 
 ไมมี แตอยางไรก็ตามกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดรับขอมูลจากหนวยงานที่อยูภายใต
ระเบียบฯ ทั้งหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนตางๆ ที่ไดดําเนินการจัดหาตามระเบียบฯ นี้ วาไดรับ
ความคลองตัว และบรรลุเปาหมายของนโยบายการเรงรัดเบิกจายในการผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ และ
ขอใหขยายเวลาผอนผันไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบฯ ตอไป 
7. ผลสรุปรายงานการวิเคราะหหรือการศึกษา 
 ไมมี 
8. คาใชจายท่ีตองใชในการดําเนินการและที่มาแหงเงินคาใชจาย 
 ไมม ี

9. ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาใหความเห็นชอบการผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยู
ในสังกัดการ บังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
หรือกฎหมายจัดตั้ง หนวยงานดังกลาวตามประเด็นในขอ 4 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
กรมบัญชีกลาง 
สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
โทรศัพท 0 2273 9024 ตอ 4553 
โทรสาร 0 2271 1049 
opm@cgd.go.th 
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ดวนท่ีสุด   
ที่ นร 0506/ว 182  กระทรวงการคลัง 

ถนนพระราม 6  กทม. 10400 
 
ที่ กค 0421.3/ว 247  กรมบัญชกีลาง 
    ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

   14 กรกฎาคม 2553 

เร่ือง    การกําหนดหลักเกณฑในการพจิารณาประเภทสนิคาและบรกิารหรืองานโครงการ ที่ไมตองดาํเนนิการ 
 จัดซื้อจดัจางดวยวิธีการตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดดุวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 พ.ศ.2549 

เรียน  ปลัดกระทรวง  อธิบด ี ผูวาราชการจงัหวดั  อธิการบดี  เลขาธกิาร  ผูอํานวยการ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
 รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรฐั 

อางถึง  1. ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
 2. ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ีวาดวยการพัสดุดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ.2549 
 3. หนังสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 79 ลงวนัที่ 1 มิถุนายน 2549 
 4. หนังสือกรมบญัชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 302 ลงวันที ่21 กรกฎาคม 2549 

 ตามหนังสือที่อางถึง 2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ.2549 กําหนดใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  และหนวยงานอืน่ของรฐั ทีอ่ยู
ในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป 
ดําเนินการตามระเบียบนี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได ซ่ึงระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 นั้น 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.) คร้ังที ่
4/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เสนอประเด็น ในเรื่องให
ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 กับ งานการประมูล
กอสรางซึ่งเปนเอกสารบัญชีแสดงรายการวัสดุและปริมาณสินคา (Bill of Quantity : BOQ ) ที่มีหลากหลาย
รายการในโครงการเดียวกัน งานประมูลจัดซื้อประเภทสินคาและบริการสินคาเทคโนโลยี และงานการประมูล
จัดซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เชน สินคาเวชภัณฑ สายสงไฟฟาแรงสูงโดยที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.
มอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปประเมินผลการบังคับใชระเบียบฯ ตลอดจนปญหา
อุปสรรค พรอมเสนอแนวทางปรับปรุง /แกไขระเบียบฯใหเหมาะสมตอไป 
 กรมบัญชีกลางไดนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาการปฏิบัติตามระเบียบฯ ในระยะสั้น โดย
คณะกรรมการ กรอ.ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบแนวทาง การแกไข
ปญหาการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)เสนอ 
และมอบหมายใหกระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) รับขอสังเกตในเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ รวมถึงจัดทํา
รายละเอียดเกณฑกลางในการพิจารณาประเภทสินคาและบริการที่ไมตอง ดําเนินการ จัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสแตละขอใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ โดยใหกรมบัญชีกลางเสนอคณะกรรมการ
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วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) พิจารณาตามขั้นตอน รายงานคณะกรรมการ กรอ. ภายใน 
1 เดือน พรอมทั้งแจงสวนราชการและรัฐวิสาหกิจทราบแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนและรายงานคณะรัฐมนตรีตอไป 
 กรมบัญชีกลางขอเรียนวา คณะกรรมการ กวพ.อ. ไดพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาการปฏิบัติ ตาม
ระเบียบฯ ตามความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ. และไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา 
ประเภทสินคาบริการหรืองานโครงการที่ไมตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการตามระเบียบฯรวมถึงขอเสนอ 
การแกไขปญหาการปฏิบัติตามระเบียบฯของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
 1. กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาประเภทสินคาและบริการหรืองานโครงการ ที่ไมตองดําเนินการ 
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีการตามระเบียบฯซึ่งตามระเบียบฯ หากมีวงเงินเริ่มตนในการจัดหาตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 
ใหดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติหากสินคาและบริการที่เขาขายจะตอง
ดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวเปนสินคาและบริการที่มีความซับซอนมีเทคนิคเฉพาะ เมื่อ
ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวอาจไมไดผลดี ไดสินคาและบริการทีไ่มมคีณุภาพ ดงันัน้เพือ่เปนการ 
แกไขปญหาในระยะที่อยูระหวางการพัฒนาระบบและแกไขระเบียบฯ และใหหนวยงานสามารถดําเนินการ ให
เปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม คลองตัว เปนไปตามระเบียบฯโดยในขณะเดียวกันหนวยงานก็ไดสินคา และ
บริการที่ตรงตามความตองการของหนวยงาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึง กวพ.อ. จะกําหนดประเภทสินคา
และ บริการใหหนวยงานสามารถเลือกดําเนินการตามประเภทสินคาและบริการ รวมถึงวิธีการดําเนินการแทนการ 
กําหนดวงเงิน เร่ิมตนแตเพียงอยางเดียวซ่ึงจะแบงเปนประเภทสินคาและบริการทั่วไปที่สามารถดําเนินการ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได หากมีวงเงินเริ่มตนในการจัดหาตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ใหไปดําเนินการดวยวิธีการ
ทาง อิเล็กทรอนิกส แตหากเปนประเภทสินคาและบริการที่มีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะใหดูที่ตัวสินคาและ
บริการเปนหลัก ซ่ึงหากเขาเงื่อนไขดังกลาวหนวยงานไมตองไปดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสให
หนวยงานสามารถ เลือกใชวิธีการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
หรือตามระเบียบขอบังคับของหนวยงานได โดยใหหนวยงานภายใตบังคับระเบียบฯพิจารณาดังนี้ 
  1.1 พิจารณาวาพัสดุที่จัดหามีการแขงขันนอยรายหรือไม โดยพิจารณาจากจํานวนผูขายผูใหบริการ 
หรือผูรับจาง  ดังนี้ 

 ไมมีการแขงขันหรือมีการแขงขนันอยราย มีการแขงขนัตั้งแต 3 รายขึ้นไป 

   - กรณีไมมีการแขงขัน หรือมีการแขงขันนอยราย หมายความวา หากพิจารณาแลวเห็นวา มี
ผูขายผูใหบริการ หรือผูรับจางโดยทั่วไป จํานวน 1 ราย ถือวาไมมีการแขงขัน และหากมีจํานวน 2 ราย ถือวามีการ
แขงขันนอยราย กรณีดังกลาวหนวยงานสามารถไปใชวิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 
หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานได 
   - กรณีมีการแขงขัน หมายความวาหากพิจารณาแลวเห็นวามีผูขาย ผูใหบริการหรือผูรับจาง  
โดยทั่วไปตั้งแต 3 รายขึ้นไป  หนวยงานตองดําเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   มีการแขงขันนอยราย หมายความวาสินคาหรือบริการที่หนวยงานตองการจะซื้อหรือจาง มีผูมี
คุณสมบัติ แบบรูป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่หนวยงานกําหนดนอยกวา  3 ราย 
  1.2 พิจารณาจากความซับซอนหรือเทคนิคเฉพาะของสินคาและบริการหรือจากงาน/โครงการที่ จะ
จัดหา ดังนี้ 

 ซับซอน มีเทคนคิเฉพาะ  ไมซับซอน  ไมมเีทคนคิเฉพาะ 
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   - หากพิจารณาแลวเห็นวาสินคาและบริการหรืองาน/โครงการ ดังกลาว ไมมีรายละเอียดหรือ 
การดําเนินงานที่ซับซอน ไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีช้ันสูง ไมมีเทคนิคเฉพาะ และไมตองอาศัยผูมีความชํานาญ
เปน พิเศษ หนวยงานตองดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   - หากพิจารณาแลวเห็นวาสินคาและบริการหรืองาน/โครงการ ดังกลาว มีรายละเอียดหรือการ 
ดําเนินงานที่ซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ จําเปนตองใชเทคโนโลยีช้ันสูง มีการถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ตองใช
บุคลากร ในสาขาวิชาชีพการกอสรางชั้นสูงหรือชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หนวยงาน
สามารถไปใช วิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานได หรือ
หากสินคาและ บริการดังกลาวจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของสินคาและหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผู
เสนอราคาซึ่งอาจจะ มีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกัน จําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและ
เปนไปตามความตองการกอน พิจารณาดานราคา หนวยงานสามารถไปใชวิธีประกวดราคาตามระเบียบฯ 
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 54 หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานได 
   มคีวามซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หมายความวา 
   1) งานซื้อหรืองานดังกลาวมีรายละเอียดของสินคาบริการหรืองานที่มีความซับซอน ไมสามารถ
กําหนดรายละเอียดไวใน TOR ได มีเทคนิคเฉพาะของพัสดุหรืองานจางนั้นๆ 
   2) งานกอสรางที่มีรายละเอียดซับซอน มีเทคนิคเฉพาะตองใชเทคโนโลยีช้ันสูง ตองใชบุคลากร 
ในสาขาวิชาชีพการกอสรางชั้นสูงหรือตองใชชางฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ 
   3) งานซื้อหรืองานจาง ที่ตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของสินคาและหรือขอกําหนดคุณสมบัติของ ผู
เสนอราคาซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกัน จําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและ
เปนไป ตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา 
   4) งานซื้อหรืองานจางที่มีรายละเอียดขอเสนอทางเทคนิคแตกตางกัน ตองพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอแตละราย ผูเสนอราคาสามารถเสนอขอเสนอไดมากกวา 1 ขอเสนอ เพื่อใหหนวยงานมีสิทธิคัดเลือก
ขอเสนอ ที่ดีที่สุด 
   5) งานซื้อหรืองานจางที่ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผูผลิต ผูขาย หรือผูรับจางมมีาตรฐาน การ
ผลิตหรืองานจางเฉพาะตนที่แตกตางกัน จําเปนตองใชเวลาในการพิจารณา และมีการเปดโอกาสใหผูเสนอราคา 
ทุกรายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน 
  1.3 สินคาและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประเภท ระบบ IT หนวยงานตองพจิารณาวาระบบ IT ทีจ่ะ
จัดหาในครั้งนั้นเปนประเภททั่วไป หรือประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

 Hardware หรือ Software  ที่มีลักษณะเฉพาะ  Hardware ทั่วไป Software สําเร็จรูป 
ไมมีลักษณะเฉพาะ 

      
   - หากพิจารณาแลวเห็นวาสินคาและบริการดังกลาว ไมมีลักษณะเฉพาะ เปน Hardware ทั่วไป 
หรือ Software สําเร็จรูป หนวยงานตองดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   - หากพิจารณาแลวเห็นวาสินคาและบริการ ดังกลาว มีลักษณะเฉพาะ เชน การจัดหาหรือ 
พัฒนาระบบ Software สําหรับใชงานเฉพาะมักเปน Software ที่ผูพัฒนาตองเขาไปศึกษารูปแบบการทํางาน หรือ
ความตองการของหนวยงานนั้นๆ แลวจัดทําขึ้น หนวยงานสามารถไปใชวิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ.2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานได 
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   Hardware หรือ Software ที่มีลักษณะเฉพาะ หมายความวา การพัฒนาระบบดังกลาว ซ่ึงผูพัฒนา 
จําเปนตองเขาไปศึกษารูปแบบการทํางานหรือความตองการเฉพาะของหนวยงานนั้นๆ แลวจึงจะจัดทํา Hardware 
หรือ Software นั้นขึ้นได 
  1.4 พิจารณาวาพัสดุที่จัดหามีความผันผวนทางดานราคาหรือไม ดังนี้ 

 ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก โดยมี
การเปลี่ยนแปลงทางดานราคาสูงขึ้นต่ําลง
มากกวา 10% 

 ราคาคงที่หรือเปลี่ยนแปลงนอย โดย
มีราคาคงที่ เปลี่ยนแปลงนอยราคา
สูงขึ้นหรือต่ําลงนอยกวา 10 % 

   - หากพิจารณาแลวเห็นวาสินคาและบริการหรืองาน/โครงการ ดังกลาว มีราคาคงที่ภายใน 30 
วัน โดยระยะเวลา 30 วัน นั้น ราคาไมเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงนอยกวา 10% ถือวาเปนสินคาหรือบริการ ที่
ไมมีความผันผวนทางดานราคา หนวยงานตองดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   - หากพิจารณาแลวเห็นวาสินคาและบริการหรืองาน/โครงการ ดังกลาว มีการเปลี่ยนแปลง 
ทางดานราคาภายใน 30 วัน โดยระหวางเวลา 30 วัน นั้น ราคาเปลี่ยนแปลงตั้งแต 10% ขึ้นไป ถือวาเปนสินคา 
หรือบริการที่มีความผันผวนทางดานราคา หนวยงานสามารถไปใชวิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานได 
   มีความผันผวนทางดานราคา  หมายความวา หนวยงานตองสํารวจราคาตามราคาตลาดโลก วา
สินคาและบริการหรือ/งานโครงการ ที่ตองการซื้อหรือจาง มีการเปลี่ยนแปลงของราคาตามราคาตลาดโลกภายใน 
ระยะเวลา 30 วัน โดยระหวางเวลา 30 วัน นั้น ราคาเปลี่ยนแปลงตั้งแต 10% ขึ้นไปใหถือวาสินคาและบริการ/หรือ
โครงการดังกลาว มีราคาผันผวนทางดานราคา เชน หนวยงานตองการซื้อโลหะประเภทขดลวดทองแดงหรืออลู
มินั่ม หนวยงานตองไปสํารวจราคาตลาดโลกวาภายใน 30 วัน ราคาสินคาดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้น 
หรือต่ํากวา 10% หรือไม หากภายใน 30 วันดังกลาว ราคาเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ําลงมากกวา 10% ใหถือวามี
ความผันผวน ทางดานราคา 
 2. เห็นควรซักซอมความเขาใจเพื่อประโยชนในการใชดุลพินิจของหนวยงานที่จัดหาพัสดุในการ 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษเพิ่มเติม ที่อยูในเกณฑไดรับยกเวนตามขอ 3 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ดังนี้ 
  2.1 การซื้อหรือจางกรณีที่ตองพิจารณาจากความเรงดวนในการจัดหาตามระเบียบสํานักนายก-
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 23(2) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะ
เสียหาย แกราชการ และขอ 24(3) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ ตองเปน
กรณีที่เห็นวา หากดําเนินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว อาจเกิดความลาชา เปนผลใหเกิด
ความเสียหาย แกราชการได 
  2.2 การซื้อหรือจางกรณีที่ตองพิจารณาวาสินคาหรือบริการดังกลาวจําเปนตองระบุยี่หอเปน การ
เฉพาะ หรือตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ 23 (6) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัด ทาง
เทคนิค ที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ซ่ึงหมายความรวมถึง รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคที่ไมตอง 
จัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ ตามขอ 60 และขอ 24(1) เปนงานจางที่ตองจางชางผูมีฝมือ
โดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ ดังกลาวแลว ยังใหรวมถึงกรณีสินคามียี่หอเดียว หรือมผูีมอีาชพีรับจาง
เพียงรายเดียว 
 3. กําหนดอัตราการยึดหลักประกันซองจากรอยละ 5 ของวงเงินที่จัดหา เปนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่
จัดหา กรณีที่ผูเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไข ดังนี้ 
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  3.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด 
  3.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 
  3.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนด 
โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
  3.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก 008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา 
 4. ใหกําหนดราคาเริ่มตนในการจัดหาตามระเบียบฯ ดังนี้ 
  4.1 กรณีงานซื้องานจางทั่วไป (ยกเวนงานจางกอสราง) ใหใชวงเงินงบประมาณที่มีอยู ราคา
มาตรฐาน ราคาทองตลาด ณ ปจจุบัน อยางใดอยางหนึ่ง เปนราคาเริ่มตนในการจัดหา โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสม ของประเภทสินคาและบริการ หรืองานโครงการ และเปนประโยชนของทางราชการ 
  4.2 กรณีงานกอสราง ใหใชราคากลาง เปนราคาเริ่มตนในการจัดหา 

 
 จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
   (ลงชื่อ) พงษภาณ ุ เศวตรุนทร 
 
   (นายพงษภาณ ุ เศวตรุนทร) 
   อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
สํานักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจางภาครัฐ 
กลุมงานระเบยีบวาดวยการพสัดุ 
โทร. 0 2273 9024 ตอ 4553 
โทรสาร 0 2271 1049 
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ที่ กค 0409.6/ว 90  กรมบัญชีกลาง 

ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

  10 มีนาคม 2549 

เร่ือง ซอมความเขาใจเกีย่วกับการเบิกจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
 วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ อธิการบดี อัยการสงูสุด  
 ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ 

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ขอ 6 
กําหนดใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ขอ 8 (1) กําหนดใหหัวหนา
หัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุตามขอ 4 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) และรางเอกสารการประกวดราคากอนเร่ิมการจัดหาพัสดุ และขอ 8 (3) กําหนดใหอธิบดี
กรมบัญชีกลางแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ นั้น 
 กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว ขอเรียนดังนี้ 
 1. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) คณะกรรมการกําหนด
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารการประกวดราคากอนเริ่มการจัดหาพัสดุ 
และคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ เปนคณะกรรมการที่แตงตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ซ่ึงเปนระเบียบที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ จึงถือวา
คณะกรรมการทั้ง 3 คณะดังกลาว เปนคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม
กรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และสําหรับกรรมการที่เปนบุคคลภายนอก
สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดดวย 
 2. สําหรับเจาหนาที่ที่ประจําสถานที่ที่เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมมีสิทธิไดรับ
เบี้ยประชุมกรรมการ แตสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการในกรณีที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไป
ปฏิบัติงานดังกลาวไดตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 
 
     ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)      บุญศักดิ์  เจียมปรีชา 

          (นายบุญศกัดิ์  เจยีมปรีชา) 
           อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง 
กลุมกฎหมายและระเบยีบดานคาใชจายในการบริหาร 
โทร. 0-2273-9073  โทรสาร 0-2273-9609 
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ที่  กค 0408.3/ว 113  กรมบัญชีกลาง 

ถนนพระราม 6 กทม. 10400 
  23 มีนาคม 2549 
เร่ือง   การผอนผันและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ผูอํานวยการ เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี องคการมหาชน  
            และรัฐวิสาหกิจตางๆ 
อางถึง   1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 59  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 

 ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  
กําหนดใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ ฯลฯ ที่
กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางที่มูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป ดําเนินการตามระเบียบฯ ดังกลาว โดย
ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 นั้น 

 กรมบัญชีกลางขอเรียนวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) 
มีมติผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ และกําหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ เพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. กรณีหนวยงานที่ประกาศจัดซื้อจัดจางกอนวันที่ 1 มีนาคม 2549 และมีมูลคาต่ํากวา 500 ลาน
บาท สามารถดําเนินการตอไปตามขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ สําหรับวงเงิน
จัดหาที่มีมูลคาตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป แมมีประกาศเชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคแลว หากยังมิไดเร่ิมตนเสนอราคา ในขั้นตอนตอไปใหดําเนินการตามระเบียบนี้เทาที่จะทําได โดย
ไมขัดตอขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว 
 2. กรณีราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวา
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหเรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่ทําได หากผูเสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาลงแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูงกวาวงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมก็ให
เสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น หากดําเนินการดังกลาวแลวไมไดผล ใหคณะกรรมการประกวดราคา
เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการใชดุลยพินิจ วาสมควรขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจางครั้งนี้ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการแขงขันอยางเปนธรรมดวย 
 3. กรณีเมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ขอ 10 (4) กําหนดใหคณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแลวรายงานให
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หัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทําการถัดไป สําหรับการประกวดราคาจางเหมากอสราง 
หากขอเท็จจริงปรากฏวา ตองมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา เชน การประเมินราคา เปนตน ให
คณะกรรมการประกวดราคารวบรวมรายละเอียด และพิจารณาแจงรายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุพิจารณาอีกครั้งภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันที่ไดรายงานครั้งแรก 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย 
 
     ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)      บุญศักดิ์  เจียมปรีชา 

            (นายบุญศกัดิ์  เจยีมปรีชา) 
           อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 
โทรศัพท  0-2273-9924  ตอ 4338 
โทรสาร 0-2271-1049 
opm@cgd.go.th 
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ที่  กค (กวพอ) 0408.4/ว 138  กรมบัญชีกลาง 

ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

  19 เมษายน 2550 

เร่ือง   การอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
 อัยการสูงสุด   รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ 
อางถึง   1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 113  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 

 ตามหนังสือที่อางถึง  1  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ  ดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  กําหนดใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ
หนวยงานอื่นของรัฐ ฯลฯ ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางที่มูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป ดําเนินการ
ตามระเบียบฯ ดังกลาว โดยใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549  ซ่ึงคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไดกําหนดแนวทางและการผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
พ.ศ.2549 ตามหนังสือที่อางถึง 2 ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 กรมบัญชีกลางขอเรียนวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) 
พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบฯ จึงเห็ฯสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ เพิ่มเติม เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง ระเบียบฯ ขอ 10 (4) กําหนดใหคณะกรรมการ
ประกวดราคาพิจารณาแลวรายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทําการถัดไป 
สําหรับการซื้อหรือการจางทั่วไป  หากมีความจําเปนไมอาจดําเนินการไดทันภายในวันทําการถัดไป ให
คณะกรรมการประกวดราคารวบรวมรายละเอียด และพิจารณาแจงรายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุพิจารณาอีกครั้งภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันที่ไดรายงานครั้งแรก เชนเดียวกับกรณีการจาง
กอสราง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และถือปฏิบัติตอไปดวย 
 
     ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)      บุญศักดิ์  เจียมปรีชา 

          (นายบุญศกัดิ์  เจยีมปรีชา) 
          อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ฝายเลขานุการ 
โทรศัพท  0 2273 9924  ตอ 4553 
โทรสาร 0-2271-1049 
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ดวนท่ีสุด   
ที่  กค (กวพอ) 0408.3/ว 108  กรมบัญชีกลาง 

ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

  27 มีนาคม 2550 

เร่ือง   คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ  อธิการบดี   
 องคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ 
อางถึง   1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 59 ลงวันที่ 17 กุมภาพนัธ 2549 
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 111  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549 

 ตามหนังสือที่อางถึง 1 ไดซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ซ่ึงกําหนดใหผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิสเรียกเกบ็
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จากผูชนะการเสนอราคาไดในอัตราที่กําหนด 
และตามหนังสือที่อางถึง 2 ไดขอความรวมมือจากหนวยงานผูจัดหาพัสดุใหเรียกสําเนาใบเสร็จรับเงินคาบริการ
ของผูใหบริการตลาดกลางฯ จากผูคาที่ชนะการเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามในสัญญาจัดซื้อจัด
จาง นั้น 
 กรมบัญชีกลางขอเรียนวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) 
พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ สําหรับผูใหบริการตลาดกลางฯ 
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ เพิ่มเติม ดังนี้ 
  (1) คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ 
   ผูใหบริการตลาดกลางฯ สามารถเรียกคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ ไดเฉพาะที่ไดผูมี
สิทธิเสนอราคาที่เสนอราคาขายดีที่สุด โดยใหคิดคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ จากผูชนะการเสนอราคา 
ประกอบดวย คาบริการเสนอราคาฯ (Success Fee) ซ่ึงคํานวณจากวงเงินตามสัญญาที่หนวยงานผูจัดหาพัสดุไดทํา
กับผูชนะการเสนอราคาโครงการนั้นๆ และคาใชจายเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางฯ ในอัตรา ดังนี้ 

   (1.1) คาบริการเสนอราคาฯ  

วงเงินตามสัญญา อัตราคาบริการเสนอราคาฯ 
ไมเกิน 2,000,000 บาท 
2,000,001 – 10,000,000 บาท 
10,000,001 – 25,000,000 บาท 
สูงกวา 25,000,001 บาท ขึ้นไป 

6,000 บาท 
รอยละ 0.4 แตไมเกิน 10,000 บาท 
รอยละ 0.15 แตไมเกิน 20,000 บาท 
รอยละ 0.10 แตไมเกิน 30,000 บาท 

    (1.2) คาใชจายเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางฯ  

ระยะทาง อัตราคาใชจายเดินทาง 
ไมเกิน 150 กม. 
151 – 250 บาท 
251 – 500 บาท 
มากกวา 500 กม. 

ไมมีคาใชจายเดินทาง 
2,500 บาท 
5,000 บาท 
10,000 บาท 
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ผูใหบริการตลาดกลางฯ จะคดิคาใชจายเดนิทางไดเฉพาะกรณีที่มีการเดนิทางจริง โดยคดิตามระยะทางและจํานวน
วันที่ผูใหบริการตลาดกลางฯ ไดเดนิทางไปใหบริการโครงการนั้นๆ และหามมิใหผูใหบริการตลาดกลางเรียกเก็บ
คาใชจายเดินทางกรณีที่ผูใหบริการตลาดกลางฯ มีสาขาในจงัหวัดทีใ่หบริการเสนอราคาฯ 
  ทั้งนี้ หามมิใหผูใหบริการตลาดกลางฯ เรียกเก็บคาใชจายอืน่ใดนอกเหนือไปจากที่กาํหนดไวขางตน 
และหามมใิหผูใหบริการตลาดกลางฯ ทําการลดคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ หรือแจก หรือแถมของ
สมนาคุณใหกบัผูมีสิทธิเสนอราคา หรือหนวยงานผูจัดหาพัสดุ 
  (2) การเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ 
   ผูชนะการเสนอราคาจะตองชําระคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ ใหกับผูใหบริการตลาด
กลางฯ ในอัตรากําหนด โดยจายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแตไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการตลาดกลางฯ 
หรือกอนที่จะทําสัญญาจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานที่จัดหาพัสดุแลวแตกําหนดการใดจะถึงกอนกัน 
   โดยผูใหบริการตลาดกลางฯ  จะสงใบแจงหนี้ ให ผูชนะการเสนอราคาไดก็ตอเมื่อ
คณะกรรมการประกวดราคาไดประกาศผลการจัดซื้อจัดจางในครั้งๆ นั้น 
  (3) กรณีหนวยงานผูจัดหาพัสดุมิไดมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางหรือยกเลิกการประกวด
ราคาโครงการนั้นๆ 
   3.1 ผูใหบริการตลาดกลางฯ ไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ จากผูมี
สิทธิเสนอราคา และหนวยงานผูจัดหาพัสดุ 
   3.2 หากผูใหบริการตลาดกลางฯ ไดเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ แลว 
จะตองคืนเงินใหกับผูชนะการเสนอราคาภายใน 7 วัน นับแตไดรับแจงเปนหนังสือจากผูชนะการเสนอราคาวา
หนวยงานผูจัดหาพัสดุมิไดทําสัญญาจัดซื้อจัดจางโครงการดังกลาว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และโปรดแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบตอไปดวย 
 
     ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)       บุญศักดิ์  เจียมปรีชา 

           (นายบุญศกัดิ์  เจยีมปรีชา) 
           อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ฝายเลขานุการ 
โทรศัพท  0 2273 9924   
โทรสาร 0-2271-1049 
opm@cgd.go.th 
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ดวนท่ีสุด   
ที่  กค 0408.3/ว 111  กรมบัญชีกลาง 

ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

  12 ตุลาคม 2549 

เร่ือง   การเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ  อธิการบดี  องคการมหาชน 
 และรัฐวิสาหกิจตางๆ 
อางถึง   หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 59 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 

 ตามหนังสือที่อางถึง  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) มีมตใิห
กรมบัญชีกลาง ในฐานะฝายเลขานุการ กวพ.อ. ไดเวียนซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ซ่ึงกําหนดใหผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสคิดคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จากผูคาที่ชนะการประมูล 
โดยใหระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ความละเอียดแจงแลว 
นั้น 
 กวพ.อ. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสสามารถเรียกเก็บ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางครบถวน จึงขอความรวมมือจากสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 เรียกสําเนาใบเสร็จรับเงิน
คาบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากผูคาที่ชนะการเสนอราคามาประกอบการพิจารณาลง
นามในสัญญาจัดซื้อจัดจางครั้งนั้นๆ ดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และแจงใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ตอไปดวย 
 
     ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)       บุญศักดิ์  เจียมปรีชา 

            (นายบุญศกัดิ์  เจยีมปรีชา) 
             อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
 
สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 
กลุมพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
โทรศัพท  0 2271 1473   
โทรสาร 0-2271-1049 
opm@cgd.go.th 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 

82 

ดวนท่ีสุด   
ที่  กค (กวพอ) 0408.3/ว 124  กรมบัญชีกลาง 

ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

  9 เมษายน 2550 

เร่ือง   ซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาค้ําประกันในหนังสือค้ําประกัน 
 ของผูประสงคจะเสนอราคา 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ   
 ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   อัยการสูงสุด รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ 
อางถึง   1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 59 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 

 ตามหนังสือที่อางถึง  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ได
กําหนดตัวอยางประกาศและเอกสารประกวดราคา ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุใชถือปฏิบัติซ่ึงตัวอยางเอกสาร
ประกวดราคา ขอ 4 ไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอราคาของผูเสนอราคาไวในขอ 4.3 วา “ผูเสนอราคาจะตอง
กําหนดยืนราคาไมนอยกวา......วัน นับแตวันยืนยันราคาสุด โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตอง
รับผิดชอบกับราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได” และในขอ 5 กําหนดเรื่องหลักประกันซองไววา 
“ผู เสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน.......บาท 
(..................................) โดยใชหลักประกันซองยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้…” นั้น ปรากฏวา มีผูเสนอราคาบางราย 
ยื่นหลักประกันซองที่เปนหนังสือค้ําประกันซึ่งมีระยะเวลาค้ําประกันนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดไวตามเงื่อนไข
เอกสารประกวดราคาดังกลาว เปนเหตุใหไมผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 กรมบัญชีกลางขอเรียนวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) 
พิจารณาแลวเห็นวา วัตถุประสงคที่ใหผูเสนอราคาตองยื่นหลักประกันซองในวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
นั้น เพื่อใหเปนหลักประกันของผูเสนอราคาวาจะยอมผูกพันการเสนอราคากับทางราชการ นับแตวันเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคา คือตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ดังนั้น เพื่อใหการ
จัดทําหลักประกันซองของผูเสนอราคาเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 จึงเห็นควรซักซอมความเขาใจใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุและผูเกี่ยวของ 
ตองกําหนดวันเสนอราคาใหผูประสงคจะเสนอราคาไดทราบในเอกสารประกวดราคา ตัวอยางเชน กรณีหนวยงาน
ผูจัดหาพัสดุกําหนดใหผูประสงคจะเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคในวันที่ 15 เมษายน 2549 กําหนด
วันเสนอราคาในวันที่ 20 เมษายน 2549 และกําหนดยืนราคา 30 วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย ดังนั้น หนังสือค้ํา
ประกันดังกลาวจึงมีระยะเวลาการค้ําประกัน คือ ตั้งแตวันที่ 15 เมษายน 2549 ซ่ึงเปนวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 ซ่ึงเปนวันสิ้นสุดการยืนราคา และเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ขอให
แกไขเพิ่มเติมขอความในตัวอยางเอกสารประกวดราคา ในสวนที่ กวพ.อ. กําหนดเรื่องหลักประกันซองใน ขอ 5 
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วรรคแรก เปลี่ยนเปนดังนี้ “ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค 
จํานวน.......บาท (.....................................) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดัง
ตอไปนี้....” 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และโปรดแจงใหหนวยงานในสังกัดและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบ
และถือปฏิบัติตอไป 
 
     ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)  ปยพันธุ  นิมมานเหมินท 

               (นายปยพันธุ  นิมมานเหมินท) 
              อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ฝายเลขานุการ 
โทรศัพท  0 2273 9078 
โทรสาร 0 2271 1049 
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ดวนท่ีสุด   
ที่  กค 0408.3/ว 302  กรมบัญชีกลาง 

ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

  21 กรกฎาคม 2549 

เร่ือง   การเพิ่มความคลองตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 
เรียน    
อางถึง   1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 59  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 
 3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 113 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 
 4. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 79  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 
 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 227  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2549 
 6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.3/13521  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 
 7. คําสั่งกรมบัญชกีลาง ที่ ก. 75/2549 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 
ส่ิงที่สงมาดวย  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร 0504/8094 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 

 ตามหนังสือที่อางถึง  1  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ  ดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  กําหนดใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ
หนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางที่
มูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549  ซ่ึง
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (กวพ.อ.) และคณะรัฐมนตรีไดกําหนดแนวทาง
และผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549 (ตามหนังสือที่อางถึง 2-4)  ความละเอียด
แจงแลว นั้น 
 กรมบัญชีกลางขอเรียนวา คณะรัฐมนตรี และ กวพ.อ. ไดพิจารณาเพิ่มความคลองตัวโดยผอนผัน
การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549 ดังนี้ 
 1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ผอนคลายการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ พ.ศ.2549 เพิ่มเติม เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ ดําเนินการ
ไปดวยความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อเปนการเรงรัดการเบิกจายเงินของหนวยงานภาครัฐ ดังนี้ 
  1.1 สําหรับรัฐวิสาหกิจ การจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ซ่ึงตองปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2549  ก็ใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามนั้น เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลความ
จําเปน หรือมีปญหาอุปสรรค ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามระเบียบฯ ดังกลาวได จึงผอนผันใหหัวหนา
รัฐวิสาหกิจใชดุลพินิจดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางตามระเบียบขอบังคับวาดวยการพัสดุของรัฐวิสาหกจินัน้ ๆ ได 
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ทั้งนี้ ตองชี้แจงเหตุผล ความจําเปน หรือปญหาอุปสรรค ดังกลาวไวในรายงานขอซื้อหรือขอจาง ตามที่ระเบยีบ
กําหนด 
  1.2 การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส กําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา 
   (1) สําหรับรัฐวิสาหกิจ การจัดหาพัสดุที่มีวงเงินไมเกิน 300 ลานบาท ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น ที่จะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ การคัดเลือกให
ผูบริหารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส กําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา โดยการคัดเลือกผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกสและการกําหนดสถานที่เสนอราคาจะตองคัดเลือกและกําหนดจากรายชื่อที่กรมบัญชีกลางได
ประกาศขึ้นทะเบียนไวแลวเทานั้น 
   (2) สําหรับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐฯ 
การจัดหาพัสดุที่มีวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท ใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุที่จะพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส กําหนดวนั 
เวลาและสถานที่เสนอราคา โดยการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสและการกําหนดสถานที่
เสนอราคาจะตองคัดเลือกและกําหนดจากรายชื่อที่กรมบัญชีกลาง ไดประกาศขึ้นทะเบียนไวแลวเทานั้น 
  1.3 สําหรับทุกหนวยงาน ในกรณีที่คัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคาตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2549 ขอ 9 (2) และ (3) แลว ปรากฏวามีผูมีสิทธิเสนอราคารายเดียว หรือมีผูมีสิทธิ
เสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ตามระเบียบ ขอ 10 (1) โดยปกติใหเสนอหัวหนา
หนวยงานยกเลิก แตถาคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการเห็นวา มีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไป
โดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหคณะกรรมการฯ  ตอรองราคากับผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นแลวเสนอ
หัวหนาหนวยงานตอไป  
  1.4 การดําเนินการผอนคลายการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2549  
ตามขอ 1-3  รวมทั้งการผอนคลายการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ใหมีผลจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหกรมบัญชีกลางรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี พิจารณา
ศึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2549 ตอไป 
   1.5 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีที่ผานมาไดผอนผันใหรัฐวิสาหกิจพิจารณาหรือแกไขปรับปรุง
ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการพัสดุไดเองตามความเหมาะสม แตตามเจตนารมณของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ พ.ศ.2549 ใหใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจทุกแหง ดังนั้น รัฐวิสาหกิจที่ไดรับผอน
ผันไมตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัสดุ ที่ผานมาทุกแหง ก็ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549 ดวย 
   แตสําหรับกรณีรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากการ
ดําเนินของรัฐวิสาหกิจดังกลาว มีการตรวจสอบจากหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของอยู
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แลว จึงมีความโปรงใสในระดับหนึ่งอยูแลว  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร และการแขงขัน
เชนเดียวกับภาคเอกชนในตลาดหลักทรัพยฯ ของรัฐวิสาหกิจดังกลาว จึงเห็นสมควรยกเวนในการดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจางของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  มิตองถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ 2549  
  1.6 สําหรับฐานขอมูลบุคคลภายนอก กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง นําขึ้น website 
(www.gprocurement.go.th) ดังนั้น หากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุประสงคจะคัดเลือกรายช่ือที่เปน
คณะกรรมการประกวดราคาบุคคลภายนอก สามารถเลือกรายชื่อจาก website ดังกลาวได 
 2. กวพ.อ. ไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ใหซอมความเขาใจ 
และเพิ่มความคลองตัวหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549 เพิ่มเติม ดังนี้ 
  2.1 ซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ 
   21.1 คําวา “หัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.
2549  หมายถึง หัวหนาสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หัวหนาองคการมหาชน  และหัวหนาหนวยงานอ่ืนของรัฐ ที่อยูใน
สังกัดการบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว 
   21.2 การพิจารณาบุคคลที่มิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําเปน
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ อาจพิจารณาจากบุคคลตอไปนี้  เชน  ผูรับบําเหน็จ  บํานาญ ตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
เงินเบี้ยหวัด  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคม
ธนาคารไทย  ผูแทนชุมชนหรือประชาคม  ผูแทนสภาทนายความ  ผูแทนรัฐวิสาหกิจอื่นซึ่งมิไดเปนหนวยงาน
ที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้น  ผูแทนภาคเอกชนอื่น เปนตน นอกจากนี้หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุยังสามารถคัดเลือก
รายช่ือจากฐานขอมูลบุคคลภายนอกของกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th) 
   2.1.3 แนวทางการนําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพรไดของราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคา ลงประกาศเผยแพรทางเว็บไซต ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ  พ.ศ.2549  ขอ 8 (1) 
    (1) เมื่อราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาที่คณะกรรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาจัดทําแลวเสร็จ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานแลว ให
นําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน เมื่อรับฟงขอเสนอแนะหรือคําวิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร
หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว 
    (2) ในกรณีที่ไมมีขอเสนอแนะ หรือคําวิจารณใดๆ หนวยงานไมตองนําราง TOR 
และรางเอกสารประกวดราคา  ลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางอีก 
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    (3) ในกรณีที่มีขอเสนอแนะความคิดเห็นหรือคําวิจารณ ก็ใหคณะกรรมการ
กําหนดราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา  พิจารณาวาสมควรปรับปรุงราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคาตามนั้นหรือไม  กรณีที่ 1  หากพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุง ก็ใหดําเนินการปรับปรุงใหแลว
เสร็จแลวนําเสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง หรือกรณีที่ 2 พิจารณาแลวไมเห็นสมควร
ปรบปรุง ก็ใหนําเสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งเชนกัน ซ่ึงทั้ง 2  กรณี จะตองนําลง
ประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน 
  2.2 ผอนผันการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ  พ.ศ.2549  ขอ 8 (1) ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
   2.2.1 กรณีที่ตองดําเนินการใหมตามระเบียบฯ ขอ 9 (4) ที่กําหนดวา “ในกรณีที่ปรากฏ
วามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด แลว
เร่ิมดําเนินการใหมหรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ. ดําเนินการจัดหาดวยวิธีการอื่นได”  โดยรางขอบเขตของงาน
และรางเอกสารประกวดราคา ตองไมมีการเปลี่ยนแปลง 
    กรณีนี้หากไมมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ 
ตามระเบียบฯ ขอ 8 (2) ก็ใหกรรมการดังกลาวดําเนินการตอไปโดยไมตองแจงอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อขอ
แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการอีก 
   2.2.2 กรณีดําเนินการจัดหาพัสดุเพิ่มเติมหรือจัดหาใหม โดยตองใชรางขอบเขตของงาน 
และรางเอกสารประกวดราคาเดิม และไมเกินวงเงินงบประมาณที่เคยจัดหาในรอบปที่ผานมา (นับจากวันที่นํา
สาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน และรางเอกสารประกวดราคาประกาศในเว็บไซตคร้ังสุดทาย) 
    กรณีนี้หนวยงานตองดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 8 (2) 
  2.3 การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาใหดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้ 
   2.3.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
   2.3.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 
   2.3.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
   2.3.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา 
   ทั้งนี้  เงื่อนไขการยึดหลักประกันซองดังกลาว ใหกําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดง
เงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหชัดเจน 
 3. ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ไดพัฒนาโปรแกรมระบบงานการเสนอราคาในกรณีที่
ปรากฏวา มีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายรายจนไมอาจชี้ขาดได ใหขยายเวลาออกไปอีก 3 นาทีโดยอัตโนมัติ 
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และเมื่อครบกําหนดเวลาแลว หากยังไมอาจชี้ขาดได จะขยายเวลาอัตโนมัติไปอีกครั้งละสามนาทีจนกวาจะมีผู
เสนอราต่ําสุดเพียงรายเดียวไดแลว และสามารถพิมพแบบ บก.008 ออกจากระบบของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสไดดวย โดยระบบนี้จะเริ่มนํามาใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เปนตนไป ดังนั้น ใหยกเลิก แบบ 
บก.009 และขอความในขอ 14.1 (4) ขอ 14.2 (8) และขอ 14.4 (8) ของแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ และใหใช
ขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ 14.1 (4) เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูใหบริการตลาดกลางฯ พิมพ
ขอมูลสรุปผลการเสนอราคาต่ําสุด และรายละเอียดของการเสนอราคาใหกับคณะกรรมการประกวดราคาทันที 
เพื่อใชประกอบการพิจารณา พรอมทั้ง พิมพแบบยืนยันราคายุดสายในการเสนอราคา (แบบ บก.008) ของผูเสนอ
ราคาทุกราย ใหคณะกรรมการฯ เพื่อนําไปมอบใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงนามยืนยันการเสนอราคา” 
  “ขอ 14.2 (8) เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการประกวดราคา
มอบหมายใหกรรมการฯ นําแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา (แบบ บก.008) ที่ผูใหบริการตลาดกลางฯ 
พิมพออกจากระบบไปมอบใหผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายลงนาม ณ หองเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา และ
เมื่อกรรมการฯ ไดรับแบบ บก.008 ที่ผูมีสิทธิเสนอราคาไดลงนามถูกตองแลว จึงแจงใหผูเสนอราคากลับได” 
  “ขอ 14.4 (8) เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูเสนอราคาคนใดคนหนึ่งของผูมี
สิทธิเสนอราคาแตละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ 
บก.008 ที่กรรมการประกวดราคานํามามอบให ณ หองเสนอราคาที่ผูมีสิทธิเสนอราคาประจําอยู จึงจะสามารถออก
จากหองเสนอราคาได” 
 4. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามขอ 1.2 การแตงตั้งคณะกรมการประกวดราคา การคัดเลือกผูให
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และการกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  4.1 กรณีสําหรับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ 
   4.1.1 กรณีกิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางที่มีมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท หัวหนา
หนวยงานพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม หรือปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง 2 โดยอนุโลม 
โดยการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสและการกําหนดสถานที่เสนอราคาจะตองคัดเลือกและ
กําหนดจากรายชื่อและสถานที่ที่กรมบัญชีกลางไดประกาศขึ้นทะเบียนไวแลวเทานั้น 
   4.1.2 กรณีกิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางที่มีมูลคาเกิน 50 ลานบาท ใหหนวยงาน
ปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง 2 
  4.2 กรณีรัฐวิสาหกิจ 
   4.1.1 กรณีกิจกรรม  โครงการ  หรือการกอสรางที่มีมูลคาไม เกิน  300 ลานบาท 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม หรือปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง 
2 โดยอนุโลม โดยการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสและการกําหนดสถานที่เสนอราคาจะตอง
คัดเลือกและกําหนดจากรายชื่อและสถานที่ที่กรมบัญชีกลางไดประกาศขึ้นทะเบียนไวแลวเทานั้น 
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   4.1.2 กรณีกิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางที่มีมูลคาเกิน 300 ลานบาท ใหหนวยงาน
ปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง 2 
  รายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และสถานที่เสนอราคาที่กรมบัญชีกลางขึ้น
ทะเบียนไวแลว ตรวจสอบไดจาก www.gprocurement.go.th 
  4.3 ตามหนังสือที่อางถึง 5-7 ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งและปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในเร่ืองการแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ การคัดเลือกผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และการกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549 ขอ (2) (3) และขอ 10 (2) สําหรับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภายในจังหวัดที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสราง มีมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท 
ดังนั้น การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
และการกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยผูวาราชการจังหวัด ใหถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 แทนตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย 
 
     ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)      อรอนงค  มณีกาญจน 

             (นางอรอนงค  มณีกาญจน) 
             ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
              รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 
กลุมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
โทรศัพท  0 2298-6300-5 
โทรสาร 0-2271-1473 
opm@cgd.go.th 
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ที่ กค (กวพอ) 0408.4/ว 40  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
กรมบัญชีกลาง 
ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

  11  กันยายน  2549 

เร่ือง แนวทางปฏิบตัิในการขอหารือ หรือขออนมุัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ.2549 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 อัยการสูงสุด รัฐวิวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของรัฐ 

 ดวยปรากฏวาปจจุบันมีหนวยงานที่จัดหาพัสดุ ซ่ึงมีฐานะเปนหนวยงานยอย ต่ํากวาระดับกรม 
หรือหนวยงานยอยของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มีปญหาและไดมีหนังสือขอหารือ หรืออนุมัติ
ยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  โดยตรงมายังกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสอยูเนืองๆ 
  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) พิจารณาแลวเหน็วา เพือ่ให
เกิดความรอบคอบในการพิจารณา และเพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของหนวยงานนั้นๆ รับทราบและกลั่นกรอง
ปญหาของหนวยงานในสังกัดกอน หากเห็นสมควรขอหารือ หรือขออนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ จึงใหหนวยงานตนสังกัดของหนวยงานนั้นขอหารือ หรือขออนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไม
ปฏิบัติตามระเบียบฯ ไปยังกรมบัญชีกลาง หรือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอไป เวนแต หนวยงานดังกลาวจะไดมีหนังสือมอบหมายใหหนวยงานยอยในสังกัดดําเนินการแทน ก็ให
สามารถกระทําได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไปดวย 
 
     ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ) ประกอบ  ตันติยาพงศ 

     (นายประกอบ  ตันติยาพงศ) 
     รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 
     ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง 
     ประธานคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   
ฝายเลขานุการ 
โทร. 02273 9024 ตอ 4553 
โทรสาร 02271 1049 
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ดวนมาก   
ที่ กค (กวพอ) 0408.4/ว 365  กรมบัญชีกลาง  

ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

  22 ตุลาคม 2550 

เร่ือง การซักซอมความเขาใจ และการเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 
 วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 อัยการสูงสุด รัฐวิวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของรัฐ 
อางถึง 1. ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2535 
 2. หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 59 ลงวันที่ 17 กมุภาพันธ 2549 
 3. ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 ตามหนังสือที่อางถึง  1  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ  ดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  กําหนดใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ
หนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางที่
มูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549  ซ่ึง
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (กวพ.อ.) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 ตามหนังสือที่อางถึง 2 
ความละเอียดแจงแลว นั้น 
  กรมบัญชีกลางขอเรียนวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) 
พิจารณาแลว เห็นควรซักซอมความเขาใจ และเพิ่มคามคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ดังนี้ 

  1. แนวทางในการปฏิบัติกรณีการลงทะเบียนในวันเสนอราคา 
   การลงทะเบียนในวันเสนอราคา เมื่อถึงกําหนดเวลาทะเบียน คณะกรรมการประกวดราคาจะตอง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนเฉพาะภายในเวลาที่กําหนดไวเทานั้น หามมิใหคณะกรรมการเปดโอกาสใหผูมี
สิทธิเสนอราคาลงทะเบียนกอนเวลาที่กําหนดไว เนื่องจากระยะเวลาลงทะเบียนตามที่ไดแจงใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคาทราบ เปนเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญในการประกวดราคา ซ่ึงจะมีผลกระทบสิทธิของผูมีสิทธิเสนอราคา ใน
กรณีที่ไมสงผูแทนมาลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนด เปนผลใหตองประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา 
และถูกยึดหลักประกันซอง ดังนั้น การจัดใหมีการลงทะเบียนไดกอนเวลาที่กําหนดไวนั้น จึงเปนการปฏิบัติที่ไม
ชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ.2549 และอาจเปนเหตใุห
เกิดขอโตแยงได 
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  2. การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการประกวดราคา 
   คณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น ในวันทําการเสนอราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  จึงเทียบไดกับวันเปดซองราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ซ่ึงหากประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หนวยงานที่จัดหา
จะตองเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเพื่อแตงตั้งประธานกรรมการมาทําหนาที่แทน
ประธานกรรมการคนเดิมในวันเสนอราคา 
อยางไรก็ดี ในกรณีที่จําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอน หากประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคายังไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได กรรมการประกวดราคาที่มาปฏิบัติหนาที่ก็ชอบที่จะคัดเลือก
กรรมการทานใดทานหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานได และกรรมการผูที่ไดรับคัดเลือกใหทําหนาที่ประธาน
กรรมการแทน จะตองรายงานผลการดําเนินงานทั้งหมดใหประธานกรรมการ (คนเดิม) ทราบ ทั้งนี้ ให
หนวยงานที่จะจัดหาแจงใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาทราบดวย 

  3. หลักเกณฑในการพิจารณายึดหลักประกันซอง 
   คําสั่งในการยึดหลักประกันซอง เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จึงถือเปนคําสั่งทางปกครองตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2535  ประกอบกับคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (กวพ.อ.) วาง
หลักการไววา การพิจารณาคืนหลักประกันซองเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่จัดหาพัสดุ ดังนั้น กระบวนการ
ในการพิจารณาออกคําสั่งยึดหลักประกันซองตลอดจนการพิจารณาคืนหลักประกันซอง จึงตองถือปฏิบัติตามนัย
พระราชบัญญัติดังกลาว กลาวคือ ผูถูกยึดหลักประกันซองจะตองทําการอุทธรณคําสั่งการยึดหลักประกันซองตอ
หนวยงานผูออกคําสั่งกอน ซ่ึงหนวยงานที่ออกคําสั่งยึดหลักประกันซองยอมมีดุลพินิจในการพิจารณาวา กรณี
เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 8 หรือไม 

  4. การนับระยะเวลาการอุทธรณ 
   เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2549 มิไดกําหนดเกี่ยวกับการนับระยะเวลาไวเปนพิเศษแตอยางใด ดังนั้น การนับระยะเวลาตามที่กําหนดไว
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 จึงตองบังคับตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 5 เร่ืองระยะเวลาอันเปนบทบัญญัติทั่วไป ตามมาตรา 
193/3 วรรคสอง ยกตัวอยางเชน หากปรากฏวา ผูประสงคจะเสนอราคาไดรับแจงผลการพิจารณาคัดเลือก
เบื้องตน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ระยะเวลาที่จะอุทธรณได คือ ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจง โดยตอง
เร่ิมนับระยะเวลาดังกลาว ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2550 เปนตนไป ซ่ึงจะไปครบกําหนด 3 วัน ในวันที่ 29 
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เมษายน 2550 และหากตรงกับวันหยุดราชการ ประสงคจะเสนอราคาก็มีสิทธิอุทธรณไดในวันเปดทําการทาง
ราชการในวันแรกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/8 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหหนวยงานในสังกดั และเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของทราบและถือ
ปฏิบัติตอไป 
 
     ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)  ปยพันธุ  นิมมานเหมินท 

         (นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท) 
     อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
    
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 02273 9024 ตอ 4553 
โทรสาร 02271 1049 
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แนวทางการประกวดราคา 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 

-------------------------------------- 
 
 ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549  ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  วันที่ 31  มกราคม 2549  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549  เปนตนไป  ซ่ึง
ระเบียบดังกลาวใหใชกับการจัดหาพัสดุของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  และหนวยงานอืน่ของ
รัฐที่มีอยูในสังกัดการบังคับบัญชา  หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว  ที่กิจการ  โครงการ หรือการกอสรางที่มีมูลคาตั้งแต 2 
ลานบาทขึ้นไป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (กวพ.อ.) ใหจัดหาดวยวิธีอ่ืนได 
 กรมบัญชีกลาง ไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว ตามหนังสือที่ กค 0408.3/ว 59   
ลงวันที่  17  กุมภาพันธ  2549    ดังนั้น เพื่อใหกระบวนการดําเนินการจัดหาพัสดุของกรมชลประทาน  เกิด
ความคลองตัว  สอดคลองกับคําสั่งและแนวทางปฏิบัติของกรมฯ  และเปนไปในแนวทางเดียวกัน กองพัสดุจึง
ขอกําหนดแนวทางการประกวดราคา  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  โดยใหทุกหนวยงาน/โครงการ  ที่ดําเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีการประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดังนี้ 
 
 1. จัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms  Of  Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  กอน
ดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ใหหนวยงานที่เปนเจาของงาน/หนวยงานพัสดุ ดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาตามระเบียบฯ ขอ 8 (1) ดังนี้ 
  1.1 กรณีงานกอสราง  หนวยงานเจาของงานเปนผูดําเนินการจัดทําเอกสารประกวดราคา  
   1.1.1 ใหหนวยงานวิศวกรรมของหนวยงานที่เปนเจาของงาน จัดทํารายงานขอแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  เสนอผูอํานวยการสํานักงาน
กอสราง/หัวหนาโครงการ  พิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี (ตัวอยางที่ 1)  
   1.1.2 คณะกรรมการฯ  ที่ไดรับแตงตั้งดําเนินการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา โดยใหมีรายละเอียดสอดคลองกับระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวของ ใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม และใหถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กรมฯ กําหนด 
   1.1.3 เมื่อคณะกรรมการฯ  ดําเนินการจัดทําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา เสร็จ
เรียบรอยแลว  ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  (ตัวอยางที่ 2) พรอมสรุปสาระสําคัญของราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคา  (ตัวอยางที่ 3)   
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    1) กรณีวงเงินกอสรางไมเกิน 25 ลานบาท สําหรับงานของหนวยงานหรือโครงการ
ในสังกัดสํานักชลประทาน  ใหเสนอหัวหนาโครงการ   เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
    2) กรณีวงเงินกอสรางเกิน  25 ลานบาท   แตไม เกิน  300 ลานบาท  ให เสนอ
ผูอํานวยการสํานักหรือผูอํานวยการกอง  เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
    3) กรณีวงเงินกอสรางไมเกิน 50 ลานบาท สําหรับงานของสํานักงานกอสราง  
1-14  สํานักโครงการขนาดใหญ  ใหเสนอผูอํานวยการสํานักงานกอสราง   เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
    4) กรณีวงเงินกอสรางเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 300 ลานบาท สําหรับงานของ
สํานักงานกอสราง 1-14   สํานักโครงการขนาดใหญ  ใหเสนอผูอํานวยการสํานักโครงการขนาดใหญ    
เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  1.2 กรณีงานกอสราง หนวยงานเจาของงานสงรายละเอียดใหสํานักชลประทาน หรือสํานัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม  หรือสํานักโครงการขนาดใหญ  เปนผูจัดทําเอกสารประกวดราคา 
(วงเงินกอสรางไมเกิน 300 ลานบาท) 
   1.2.1 ใหหนวยงานที่เปนเจาของงาน สงรายละเอียดใหสํานักชลประทาน (สชป.)หรือสํานัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม (สอบ.) หรือสํานักโครงการขนาดใหญ (สคญ.) แลวแตกรณี ดําเนินการ
จัดทําขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา  
   1.2.2 สวนวิศวกรรม สํานักชลประทาน หรือกลุมวิศวกรรม สวนวิศวกรรม สํานักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรม  หรือสวนวิศวกรรม สํานักโครงการขนาดใหญ  จัดทํารายงานขอแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  เสนอผูอํานวยการสํานักฯ  
พิจารณาอนุมัติ (ตัวอยางที่ 1) 
   1.2.3 คณะกรรมการฯ  ที่ไดรับแตงตั้งดําเนินการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา โดยใหมีรายละเอียดสอดคลองกับระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวของ ใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม และใหถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กรมฯ กําหนด 
   1.2.4 เมื่อคณะกรรมการฯ  ดําเนินการจัดทําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา เสร็จ
เรียบรอยแลว  ใหเสนอผูอํานวยการสํานักฯ อนุมัติ  (ตัวอยางที่ 2) พรอมแนบสรุปสาระสําคัญของราง TOR 
และรางเอกสารประกวดราคา  (ตัวอยางที่ 3)  
  1.3 กรณีงานกอสรางที่มีลักษณะจําเปนตองใชเทคโนโลยีพิเศษ ซ่ึงผิดแผกไปจากมาตรฐานของ
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมหรืองานกอสรางที่มีลักษณะจําเปนตองใชเทคโนโลยีช้ันสูงหรือ
ใชเทคโนโลยีเปนพิเศษเฉพาะงาน และหรืองานกอสรางที่มีวงเงินคางานกอสรางตั้งแต 300 ลานบาท แตไมเกิน 
500 ลานบาท ใหหนวยงานเจาของงานเสนอขออนุมัติกรม ฯ (โดยรองอธิบดีที่รับผิดชอบตามพื้นที่  ตามคําสั่ง
กรมฯ ที่ ข 925/2548 ลว. 31 ตุลาคม 2548) แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา และเสนอกรมฯ (โดยรองอธิบดีที่รับผิดชอบตามพื้นที่) เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
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  1.4 กรณีงานกอสรางนอกเหนือจากขอ 1.1 ขอ 1.2 และขอ 1.3  ใหเสนอขออนุมัติกรมเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา และเสนอ
กรมฯ เปนผูพิจารณาอนุมัติรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
   หัวขอรางขอบเขตของงาน (TOR) ประเภทงานกอสราง อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   1) ความเปนมา 
   2) วัตถุประสงค 
   3) คุณสมบัตผูิเสนอราคา 
   4) ขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันยื่นขอเสนอของผูเสนอราคา (ถามี) 
   5) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง (ถามี) 
   6) แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
   7) ระยะเวลาดําเนินการ 
   8) ระยะเวลาสงมอบงาน 
   9) วงเงินในการจัดหา 
  1.5 กรณีงานซื้อและงานจางที่มิใชงานจางกอสราง 
   1.5.1 ใหหนวยงานที่ตองการใชพัสดุ  สงรายละเอียดพัสดุ/งานใหงานพัสดุของสํานัก/กอง/
โครงการ  เพื่อดําเนินการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา 
   1.5.2 งานพัสดุสํานัก/กอง/โครงการ  จัดทํารายงานขอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  เสนอผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการ
สํานักงานกอสราง/หัวหนาโครงการ พิจารณาอนุมัติ  (ตัวอยางที่ 1) 
    กรณีการจัดหาพัสดุสวนกลาง ใหงานพัสดุของสํานัก/กอง/โครงการผูเปนเจาของงาน 
จัดทํารายงานขอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  โดย
ใหแตงตั้งเจาหนาที่พัสดุจากกองพัสดุที่เปนผูรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุเขารวมเปนกรรมการดวย 
   1.5.3 คณะกรรมการฯ  ที่ไดรับการแตงตั้งดําเนินการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) และ
รางเอกสารประกวดราคา โดยใหมีรายละเอียดสอดคลองกับระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวของ และตามหลักเกณฑที่กรมฯ กําหนด 
   หัวขอรางขอบเขตของงาน (TOR) ประเภทงานซื้อและงานจางที่มิใชงานจางกอสราง 
อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
    1) ความเปนมา 
    2) วัตถุประสงค 
    3) คุณสมบัติผูเสนอราคา 
    4) แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
    5) ระยะเวลาดําเนินการ 
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    6) ระยะเวลาสงมอบพัสดุหรืองาน 
    7) วงเงินในการจัดหา 
   1.5.4 เมื่อคณะกรรมการฯ  ดําเนินการจัดทําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา เสร็จ
เรียบรอยแลว  ใหเสนอผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง/หัวหนาโครงการ 
พิจารณาอนุมัติ  (ตัวอยางที่ 2) พรอมแนบสรุปสาระสําคัญของราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา  
(ตัวอยางที่ 3) 

 2. ประกาศเผยแพรราง TOR  และรางเอกสารประกวดราคา 
  2.1 เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติราง TOR และเอกสารประกวดราคา ตามขอ 1.1.3 หรือขอ 1.2.4 หรือขอ 
1.3 หรือขอ 1.4  หรือขอ 1.5.4  แลวแตกรณี  ใหคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา สงสรุปสาระสําคัญของราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาใหงานพัสดุของสํานัก/
กอง/โครงการ เพื่อดําเนินการเผยแพรประกาศทางเว็บไซต 
   2.1.1 งานกอสราง ท่ีเจาของงานเปนผูจัดทําเอกสารประกวดราคา  ใหเจาหนาที่พัสดุของ
หนวยงานเจาของงานเปนผูเผยแพรประกาศทางเว็บไซต 
   2.1.2 งานกอสราง ท่ีสํานักชลประทาน หรือสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
หรือสํานักโครงการขนาดใหญ  เปนผูจัดทําเอกสารประกวดราคา  ใหเจาหนาที่พัสดุของสํานักฯ  เปนผูเผยแพร
ประกาศทางเว็บไซต 
   2.1.3 งานซื้อและงานจางที่มิใชงานจางกอสราง    
    กรณีจัดหาพัสดุทางทองถิ่น ใหเจาหนาที่พัสดุของสํานัก/โครงการผูเปนเจาของงาน 
เปนผูเผยแพรประกาศทางเว็บไซต 
    กรณีจัดหาพัสดุทางสวนกลาง ใหเจาหนาที่พัสดุของกองพัสดุที่เปนผูรับผิดชอบในการ
จัดหาพัสดุ  เปนผูเผยแพรประกาศทางเว็บไซต    
  2.2 เจาหนาที่พัสดุ นําสาระสําคัญของราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ประกาศทาง
เว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  เปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวา 3 วัน  เพื่อรับฟงคําวิจารณฯ  หรือขอเสนอแนะ  หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร  หรือทาง
เว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว 
  2.3 เมื่อไดรับฟงคําวิจารณ  ใหคณะกรรมการฯ จัดราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา  
พิจารณาวาสมควรปรับปรุงราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาตามนั้นหรือไม  หากเห็นสมควรปรับปรุง 
ก็ใหดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จ แลวนําเสนอผูมีอํานาจ  เพื่อขอความเห็นชอบ (ตัวอยางที่ 4)  
  2.4 เมื่อผูมีอํานาจใหความเห็นชอบตามขอ 2.3  ใหคณะกรรมการฯ สงรายละเอียดการปรับปรุง
ดังกลาว ใหกับหนวยงานพัสดุตามขอ 2.1.1 หรือขอ 2.1.2 หรือขอ 2.1.3 แลวแตกรณี นําลงเว็บไซตของ
หนวยงาน  และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน อีกครั้งหนึ่ง  หากไมมีการ
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ปรับปรุงราง TOR  และรางเอกสารประกวดราคา  ก็ใหนําลงเว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) อีกครั้ง 
   ดังนั้น ราง TOR  และรางเอกสารประกวดราคา  ที่มีคําวิจารณ หรือขอเสนอแนะ ตามขอ 2.3 
และดําเนินการตามขอ  2.4 แลว  หนวยงานจะตองเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน  และเว็บไซต
กรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th) ไมนอยกวา 2 คร้ัง  คือ 
   (1) ประกาศราง TOR ฉบับแรก เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน เพื่อใหสาธารณชน
เสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซตมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว 
   (2) ประกาศราง TOR ฉบับท่ีสอง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน เปนประกาศหลังจาก
ที่ไดรับขอเสนอแนะ หรือคําวิจารณแลว (ถึงแมจะไมมีการปรับปรุงราง TOR ก็ตองประกาศราง TOR อีกครั้ง
หนึ่ง) 
   ขั้นตอนการจัดทําประกาศราง TOR ในเว็บไซตกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th) ดําเนินการ
ตามคูมือการจัดประกาศราง TOR ของกรมบัญชีกลาง  
  2.5 คณะกรรมการฯ  สงขอบเขตของงาน (TOR)  และเอกสารประกวดราคา ฉบับสมบูรณที่ผูมี
อํานาจอนุมัติแลว ใหหนวยงานเจาของงาน/หนวยงานพัสดุดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ หรือคําสั่งกรม
ฯ ที่เกี่ยวของตอไป 

 3. จัดทํารายงานความตองการพัสดุ 
  หนวยงานเจาของงาน/งานพัสดุของสํานัก/กอง/โครงการ จัดทํารายงานความตองการพัสดุ ตามแบบ
พิมพ  พด.01 หรือ พด.02 แลวแตกรณี   เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  
  กรณีใหหนวยงานอื่นเปนผูจัดหาพัสดุ ใหหนวยงานเจาของงานสงรายงานความตองการพัสดุ  
(พด.01 หรือ พด.02 แลวแตกรณี) ที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ พรอมเสนอรายชื่อผูที่เขารวมเปน
คณะกรรมการประกวดราคาดวย 

 4. แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา  และการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่เสนอราคา 
  4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
   4.1.1 หลังจากที่หนวยงานพัสดุไดรับรายงานความตองการพัสดุแลว ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอ
รายช่ือผูที่จะใหเปนคณะกรรมการประกวดราคา หรือตามที่หนวยงานเจาของงานเสนอรายชื่อตามขอ 3   เสนอผู
มีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบ (ตัวอยางที่ 5) แลวดําเนินการแจงรายชื่อผูที่จะใหเปนคณะกรรมการ
ประกวดราคาทั้งหมด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน และรับรองสําเนาถูกตอง  ตามแบบ บก.001-1  พรอม
รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา  สงกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด และจะไดรับแบบ
ตอบรับการแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ตามแบบ บก.001-2   
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   องคประกอบของคณะกรรมการประกวดราคา 
   (1) ประธานกรรมการ 1 คน จากบุคลากรในหนวยงาน 
   (2) กรรมการไมนอยกวา 3 คน และไมมากกวา 5 คน ซ่ึงอยางนอย 1 คนตองมิไดเปน
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
   (3) หัวหนาเจาหนาที่พัสดุในหนวยงานนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ 
   (4) เจาหนาที่พัสดุในหนวยงานนั้นเปนผูชวยเลขานุการ 
   คุณสมบัติเบื้องตนของคณะกรรมการประกวดราคา 
   (1) การแตงตั้งประธานกรรมการที่เปนบุคลากรจากหนวยงาน ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา
หนวยงาน 
   (2) คุณสมบัติเบื้องตนของคณะกรรมการประกวดราคาซึ่งมิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจํา  จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
    (2.1) เปนผูบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
    (2.2) ไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนใดๆ หรือมีผลประโยชนที่ไดเสียที่
เกี่ยวของกับผูที่ประสงคจะเสนอราคาตอหนวยงาน ไมวาทางตรงหรือทางออม 
    (2.3) ไมเปนผูติดยาเสพติด 
    (2.4) ไมเปนบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
    (2.5) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของ
รัฐ  หรือหนวยงานภาคเอกชน 
    (2.6) ไมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่จัดหาพัสดุ 
   (3) ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน  หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการประกวดราคาเปนกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

  4.2 การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ  และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
   4.2.1 ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอชื่อผูใหบริการตลาดกลางฯ โดยคัดเลือกจากทะเบียนรายชื่อ 
ผูใหบริการตลาดกลางฯ  และกําหนดวัน เวลา  และสถานที่เสนอราคาพรอมจัดทําแบบ บก.002-1 เพื่อใหผูมี
อํานาจใหความเห็นชอบ (ตัวอยางที่ 5)  สงกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเขต หรือสํานักงานคลังจังหวัด  
และหนวยงานจะไดรับแบบตอบรับการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และการกําหนดวัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา  ตามแบบ บก.002-2 
   ทั้งนี้  เจาหนาที่พัสดุจะตองติดตอประสานงานกับผูใหบริการตลาดกลางฯ  กอนที่จะแจง
รายชื่อ  เพื่อรวมกันกําหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคาการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของแตละงาน 
   2) เมื่อไดรับแจงชื่อผูใหบริการตลาดกลางฯ  และกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่เสนอราคา
จากกรมบัญชีกลาง   หรือสํานักงานคลังเขต  หรือสํานักงานคลังจังหวัดแลว  หากมีความจําเปนตอง
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เปลี่ยนแปลง ก็ใหแจงเปลี่ยนแปลงตามแบบ บก.003-1  และจะไดรับแบบตอบรับการเปลี่ยนแปลงการคัดเลือก
ผูใหบริการตลาดกลางฯ และการกําหนดวันเวลา และสถานที่เสนอราคา จากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงาน
คลังเขต หรือสํานักงานคลังจังหวัด  ตามแบบ บก.003-2 
  4.3 การแจงรายชื่อคณะกรรมการประกวดราคา และการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
   หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุที่มีสถานที่ตั้งในสวนภูมิภาคจังหวัดใด ใหแจงสํานักงานคลัง
จังหวัดนั้น  สําหรับหนวยงานที่มีสถานที่ตั้งในกรุงเทพฯ  ใหแจงกรมบัญชีกลาง 
   อํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ 
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  (คําสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก 31/2549  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549  
เร่ือง มอบอํานาจใหรองอธิบดี  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐและคลังเขต ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง) 
   1) รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่กํากับดูแลราชการสํานักมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ สําหรับ
การจัดหาพัสดุดวยวิ ธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส  ที่กิจกรรม  โครงการ  หรือการกอสราง  มีมูลคา เกิน 
หาสิบลานบาท แตไมเกินหนึ่งพันลานบาท 
   2) ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ สําหรับการจัดหาพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคา
ไมเกินหาสิบลานบาท 
   3) คลังเขต สําหรับการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานที่ตั้งอยูใน
นอกเขตกรุงเทพมหานครภายในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ  ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคา 
ไมเกินหาสิบลานบาท 
  อํานาจใหความเห็นชอบและลงนามหนังสือแจงรายชื่อผูที่จะแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ
ประกวดราคา และรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ไปยังกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเขต 
หรือสํานักงานคลังจังหวัด  ใหเปนตามคําสั่งกรมฯ ที่ ข.235/2549 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 
  ทั้งนี้  เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการ  ขอใหเจาหนาที่พัสดุแจงรายชื่อผูที่จะใหเปน
คณะกรรมการประกวดราคา ตามแบบ บก.001-1  และแจงชื่อผูใหบริการตลาดกลางฯ  ตามแบบ บก.002-1  ให
สํานักงานคลังจังหวัด  หรือสํานักงานคลังเขต หรือกรมบัญชีกลาง  เพื่อขออนุมัติไปในคราวเดียวกัน  หาก
หนวยงานใดไมมีความพรอมในการแจงรายชื่อผูที่จะใหเปนคณะกรรมการประกวดราคา และแจงชื่อผู
ใหบริการตลาดกลางฯ  ไปในคราวเดียวกัน  ก็สามารถแยกดําเนินการได 
  การดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน (TOR) และการเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการประกวดราคา และการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
สามารถดําเนินการควบคูกันไปได 
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 5. การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง 
  5.1 เมื่อหนวยงานพัสดุไดรับแบบตอบรับการแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา (แบบ บก.001-
2) และแบบตอบรับการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (แบบ 
บก 002-2) จากกรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงานคลังเขต หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลว ใหเจาหนาที่พัสดุ
ดําเนินการตามขอ 5.2  ตอไป 
  5.2 เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27  (ตัวอยางที่ 6) พรอมจัดทําประกาศเชิญชวน (ตามตัวอยางที่ 7) เสนอผูมี
อํานาจใหความเห็นชอบ  (อํานาจใหความเห็นชอบ  และลงนามประกาศเชิญชวน  ใหเปนไปตามคําสั่งกรมฯ  
เร่ือง มอบอํานาจในการดําเนินงานดานพัสดุใหขาราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน) โดยให
แนบ TOR   เอกสารประกวดราคา   และรายชื่อคณะกรรมการประกวดราคา   ผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  และการกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่เสนอราคา  ที่กรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงานคลังเขต  
หรือสํานักงานคลังจังหวัด แตงตั้งและกําหนดไวดวย 

 6. การเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน 
  เมื่อผูมีอํานาจลงนามในประกาศเชิญชวนแลว  ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการประกวดราคา  นําสาระสําคัญของเอกสารเชิญชวน  เอกสารประกวดราคา  และเอกสารเบื้องตน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ที่สามารถเผยแพรได  ปดประกาศและเผยแพร  ไมนอยกวา 3 วัน   โดย 
   1) ปดประกาศ  ณ ที่ทําการของสํานัก/โครงการฯ/ศาลากลางจังหวัด 
   2) ประกาศผานเว็บไซตของหนวยงาน 
   3) ประกาศผานเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th) 
   4) สงประกาศและเอกสารประกวดราคาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี 
   5) สงประกาศและเอกสารประกวดราคา ใหกลุมตรวจสอบภายใน 

 7. การดําเนินการใหหรือขายเอกสารประกวดราคา  และการรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
  7.1 การใหหรือขายเอกสารประกวดราคา   
   7.1.1 การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาใหกระทํา ณ สถานที่ที่กําหนดซึ่งสถานที่นั้น
จะตองติดตอไดสะดวก และไมเปนเขตหวงหาม และจะตองจัดเตรียมเอกสารใหมากพอสําหรับความตองการ
ของผูมาขอรับ หรือขอซื้อ ที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น รายละ 1 ชุด โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ในการให
หรือจําหนาย 
    การใหหรือขายเอกสารการประกวดราคา ใหจัดทําบัญชีแสดงรายชื่อผูขอรับหรือ 
ผูซ้ือแบบรูปและเอกสารการประกวดราคา   เพื่อเปนหลักฐานการใหหรือขายเอกสารประกวดราคาดวย  
 (ตัวอยางที่ 8) 
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   7.2.2 การใหหรือการขายเอกสารการประกวดราคาตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 3 วัน
นับตั้งแตวันที่เร่ิมประกาศเชิญชวน  และจะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาและจัดทําเอกสารขอเสนอ
ทางดานเทคนิคของผูประสงคจะเสนอราคาภายหลังวันปดการใหหรือขายเอกสารการประกวดราคาไมนอย
กวา 3 วันกอนวันรับซองเอกสารทางเทคนิค  แตจะตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันสุดทายของใหหรือขายเอกสาร
ประกวดราคา  
 

 
  7.2 การรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
   7.2.1 คณะกรรมการประกวดราคารับซองขอเสนอทางดานเทคนิค ณ ที่ทําการของหนวยงานฯ 
หรือสถานที่ที่กําหนดไวในประกาศเชิญชวน 
   7.2.2 การกําหนดวันรับซองขอเสนอทางดานเทคนิคเพียงวันเดียว 
   7.2.3 เมื่อดําเนินการรับซองขอเสนอทางดานเทคนิคแลว  ใหคณะกรรมการประกวดราคา
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ 49 (1)  (2) (3) 
และ (4)  
    1) รับซองประกวดราคา  (ขอเสนอทางดานเทคนิค)  ลงทะเบียนรับซองไวเปน
หลักฐาน  ลงชื่อกํากับซอง  (ตัวอยางที่ 9) 
    2) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน  และใหเจาหนาที่การเงินออก
ใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน  หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย กรณี
หลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน  ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร   บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินหลักทรัพย  ผูออกหนังสือคํ้าประกันทราบทาง
ไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับดวย 
    3) รับเอกสารหลักฐานตางๆ  ตามบัญชีรายการเอกสารของผูประสงคจะเสนอราคา 
พรอมทั้งพัสดุ  แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี)  

ไมนอยกวา 3 วัน ไมนอยกวา 3 วัน  

ชวงเวลาที่ใหผูประสงค 
จะเสนอราคาคํานวณราคา 

และจัดทําเอกสาร 
ขอเสนอทางดานเทคนิค 

ชวงเวลาที่ประกาศเชิญชวน 
และใหหรือขายเอกสาร 

ประกวดราคา 

วันที่รับซองขอเสนอทาง 
ดานเทคนิค ตองไมเกิน 30 วัน 

นับแตวันสุดทายของ 
การใหหรือขายเอกสาร 

ไมเกิน  30 วัน  

ใหเลือกวันหนึ่งวันใด 
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    4) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ตามเงื่อนไขที่กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอีก  เวนแตกรณีตามระเบียบพัสดุฯ  พ.ศ.2535  
ขอ 16 (9) 

 8. การคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา 
  8.1 คณะกรรมการประกวดราคา  ตรวจสอบหลักฐาน  คุณสมบัติ  และรายละเอียดตางๆ ของ 
ผูประสงคจะเสนอราคา  เพื่อพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  ซ่ึงผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวน ขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสม  และไมเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549   ดังนี้ 
   1) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหลักประกันซอง รวมกับเจาหนาที่การเงิน ซ่ึง
หลักประกันซองตองมีผลใชบังคับตั้งแตวันยืนยันราคาสุดทายจนถึงวันสิ้นสุดกําหนดยืนราคา 
   2) ตรวจสอบผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือตองไมมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามแนวทางระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 ขอ 15 ตรี  
วรรคสอง และ 15 จัตวา วรรคสาม  
   3) ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  เอกสารหลักฐานตาง ๆ  แบบ
รูปและรายการละเอียด  ขอเสนอดานเทคนิค ฯลฯ  วาถูกตอง ครบถวนตามเงื่อนไขประกวดราคาที่กําหนด
หรือไม  แลวคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคาที่ถูกตองตามรายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารการประกวด
ราคาใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
  8.2 คณะกรรมการประกวดราคารายงานผลพิจารณาคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคาใหเปนผูมี
สิทธิเสนอราคา  พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด เสนอตอหัวหนาหนวยงาน ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  
  ในกรณีท่ีปรากฏวามีผูมีสิทธิเสนอราคารายเดียว  ใหคณะกรรมการฯ เสนอหัวหนาหนวยงาน 
ยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด แลวเร่ิมดําเนินการใหม หรือจะขออนุมัติ กวพ.อ. ดําเนินการจัดหาดวยวิธีการอื่น
ก็ได 

 9. การแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน 
  ใหคณะกรรมการประกวดราคา  แจงผลการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องตนใหผูประสงคจะเสนอ
ราคาทุกรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามแบบ บก.004-1   โดยไม
เปดเผยรายชื่อตอสาธารณชน  หรือไมมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา 
  การอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน 
  1) ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  สามารถคัดคาน โดยอุทธรณผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาตอหัวหนาหนวยงาน  ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจง ตาม แบบ 
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บก 004-2  และหัวหนาหนวยงาน ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  7 วัน โดยในระหวางการพิจารณาจะ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไปมิได 
  2) หัวหนาหนวยงาน จะตองแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูคัดคานทราบ และถาไมสามารถ
แจงภายในระยะเวลาที่กําหนด  (ภายใน 7 วัน) ก็ตองถือวาอุทธรณนั้นฟงขึ้น หรือไดพิจารณาแลววาคําอุทธรณ
นั้นฟงขึ้น  ก็ใหหัวหนาหนวยงานแจงใหคณะกรรมการประกวดราคาเพิ่มรายชื่อผูคัดคานเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคา  และแจงใหผูคัดคานทราบผลการพิจารณาหรือทราบวาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา แลวแตกรณี ตามแบบ 
บก.004-3 
 
 10. การปฏิบัติเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
  10.1 แจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา และสงขอมูลเบื้องตนใหผูใหบริการตลาดกลางฯ 
  กอนถึงวันที่จะเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (เคาะราคา) ใหคณะกรรมการประกวด
ราคา แจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการประกวดราคา แจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  (ตามที่กรมบัญชีกลางได
ใหความเห็นชอบ ตามแบบ บก.002-2 หรือ 003-2 แลวแตกรณี) เพื่อนัดหมายการเสนอราคา ตามแบบ บก.005
 วัน และเวลา ที่กําหนดนัดหมายตองเปนวัน และเวลาราชการ 
  2) การแจงนัดหมายตามแบบ บก.005 ตองแนบแบบแจงชื่อผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาเขาสู
กระบวนการเสนอราคา (แบบ บก.006)  เพื่อใหผูมีสิทธิเสนอราคามายื่นในวันเสนอราคา 
   ผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายจะตองสงผูแทนไมเกินรายละ 3 คน  พรอมสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา และหนังสือมอบ
อํานาจ  เพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามแบบ บก.006 ยื่นใหกรรมการตรวจสอบกอนการลงทะเบียน และ
ตองมาใหทันการลงทะเบียน  มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันซอง 
  3 ) คณะกรรมการประกวดราคาสงมอบขอมูลเบื้องตนตามแบบ บก.021  ใหผูใหบริการตลาด
กลางฯ เพื่อเตรียมระบบ และออก Username และ Password ของผูมีสิทธิเสนอราคา กอนวันที่กําหนดให
เสนอราคา  2  วันทํ าการ   เชน  กํ าหนดให เสนอราคาวันที่   10  กุมภาพันธ   2549   ตองส งแบบ  
บก.021 ใหผูบริการตลาดกลางฯ ในวันที่ 8  กุมภาพันธ 2549 
  10.2 การลงชื่อในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  (เงื่อนไข 3 ฝาย) 
   1) ผูประสงคจะเสนอราคาทุกรายตองลงชื่อในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง
โดยการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และยื่นมาพรอมซองเอกสารประกวดราคาฯ 
   2) ผูใหบริการตลาดกลางฯ  และประธานคณะกรรมการประกวดราคา  ลงชื่อในหนังสือ
แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่มีการเสนอราคา 
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และลงชื่อกอนจะมีการเสนอราคา ของผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่ไดลงชื่อและยื่นมาในวันยื่นเอกสารทาง
เทคนิค 
   3) เมื่อลงชื่อทุกฝายครบถวน ใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประกวดราคา แจกจายให
ผูใหบริการตลาดกลางฯ  และผูมีสิทธิเสนอราคาตอไป 
  10.3 การปฏิบัติของคณะกรรมการประกวดราคาในวันเสนอราคา 
   1) คณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมาอยูในสถานที่จัดไว ณ สถานที่ที่เสนอราคา 
   2) รับ  Username และ Password  จากผูใหบริการตลาดกลางฯ 
   3) เมื่อถึงกําหนดเวลานัดหมาย  ผูมีสิทธิเสนอราคายื่นแบบแจงชื่อผูแทนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาเขาสูกระบวนการเสนอราคา (แบบ บก.006) พรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา  (ไมเกิน 3 ราย) และหนังสือมอบอํานาจ ใหตรวจสอบ
วาถูกตองหรือไม  จึงจัดใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนตอกรรมการที่ไดรับมอบหมาย  พรอมกับมอบ 
Username และ Password  ใหกับผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียน และใหเจาหนาที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการประกวดราคา นําไปยังสถานที่ที่กําหนด 
   4) หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  ให
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา ตามแบบ บก.007  ปดไว ณ สถานที่ที่
เสนอราคา  และเมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลงก็ใหปลดประกาศนั้น และใหสงสําเนาประกาศใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นทราบตอไป  และหากมีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวมาลงทะเบียน เม่ือถึงเวลาเริ่มการเสนอ
ราคาแลว ก็ใหยกเลิกการเสนอราคา  แลวรายงานหัวหนาหนวยงาน เพื่อยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด แลวเร่ิม
ดําเนินการจัดหาพัสดุใหม  (ระเบียบฯ ขอ 9(4) ) 
   5) กําหนดระยะเวลาการเสนอราคา 30 – 60 นาที  ตองกําหนดใหสอดคลองกับที่ไดแจง
นัดหมายตามแบบ บก.005 
   6) ตองดูแลการเสนอราคาทุกขั้นตอนที่อยูในอํานาจหนาที่ของตนใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย  สุจริต  เปนธรรม หากมีเหตุที่จะทําใหเกิดความไมเรียบรอย หรือไมเปนธรรม ก็เปนดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประกวดราคาที่จะพิจารณายกเลิก หรือเล่ือนการเสนอราคาออกไป แลวรายงานหัวหนา
หนวยงาน 
   7) หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ  จนไมอาจดํา เนินการตอไปให เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนดไว 
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือตอ
ตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินการกระบวนการเสนอราคาตอไป จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาการเสนอราคาที่ยังเหลือหรือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
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กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่มีอยูในสถานที่นั้นทราบ 
   8) เมื่อการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว 
    8.1) กรณีไมมีการขยายเวลาการเสนอราคา 
     ใหคณะกรรมการประกวดราคามอบหมายใหกรรมการไปเก็บแบบแจงยืนยันราคา
สุดทายในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (แบบ บก.008)  ณ หองเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอ
ราคา แลวแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคากลับได   
    8.2) กรณีท่ีมีการขยายเวลาการเสนอราคา 
     8.2.1) ใหคณะกรรมการประกวดราคามอบหมายใหกรรมการไปเก็บแบบแจง
ยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (แบบ บก.008) ณ หองเสนอราคาของผูมี
สิทธิเสนอราคา และมอบแบบเสนอราคา กรณีขยายเวลาเสนอราคา (บก.009)  เพื่อใหผูมีสิทธิเสนอราคา เสนอ
ราคาโดยคณะกรรมการที่มาประจําสถานที่ทุกคนจะตองลงชื่อในแบบ บก.009 กอนการสงมอบใหกับผูมีสิทธิ
เสนอราคา 
     8.2.2) รอรับแบบ บก.009  ณ หองของคณะกรรมการประกวดราคาที่ผูมีสิทธิเสนอ
ราคามายื่นให โดยในระหวางนี้ ที่หนาจอการแสดงผลการเสนอราคา จะตองไมการแสดงผลใดๆ ทั้งสิ้น 
     8.2.3) ใหคณะกรรมการประกวดราคาเปดซอง  หากยังมีผูเสนอราคาราคาต่ําสุด
เทากันหลายราย  ก็ใหขยายเวลาการเสนอราคาออกไปอีก และใหคณะกรรมการประกวดราคามอบหมายให
กรรมการไปมอบแบบ บก.009  เพื่อใหผูมีสิทธิเสนอราคา เสนอราคาแตหากไมมีการขยายเวลา หรือไมมีผู
เสนอราคาต่ําสุดเทากันแลว ก็ใหกรรมการที่ไดรับมอบหมายดังกลาว ไปแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคากลับได  
   9) เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง คณะกรรมการประกวดราคาตองประชุมทันที  
เพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูเสนอราคารายใด มตินั้นตองแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา และ
ตองรายงานหัวหนาหนวยงานพิจารณาภายในวัดทําการถัดไป 
   10) ผูเสนอราคาที่คณะกรรมการประกวดราคามีมติรับการเสนอราคา จะตองดําเนินการจัดทํา
ใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) หรือใบแจงราคาของพัสดุ/งานแตละรายการ  (กรณีการซื้อหรือจาง
มากกวา 1 รายการ และพิจารณาราคารวม)  (ตัวอยางที่ 11)  เพื่อใหขอมูลครบถวนตามรายการที่กําหนด  สงให
คณะกรรมการประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามเอกสารประกวดราคาขอ 6.7  ซ่ึงราคารวมของ
ใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) หรือของพัสดุ/งานที่ซ้ือหรือจางจะตองเทากับราคาตามแบบแจงยืนยัน
ราคาสุดทายในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (แบบ บก.008)   เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ
ประกวดราคาไดมีการเจรจาตอรองราคากับผูเสนอราคารายดังกลาว  
  10.4 การปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประกวดราคา ใหไป
ประจํา ณ สถานที่เดียวกับผูมีสิทธิเสนอราคา 
   1) นําผูมีสิทธิเสนอราคาไปยังสถานที่ที่กําหนด 
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   2) เมื่อประจําอยูในสถานที่ ตองไมใชเครื่องมือส่ือสารใดๆ 
   3) ในระหวางการทดสอบระบบของผูมีสิทธิเสนอราคา หากมีปญหาของการทดสอบ
ระบบ  ก็ใหไปรายงานตอคณะกรรมการประกวดราคา 
   4) ตองสังเกตการณเสนอราคา และดูแลใหการเสนอราคาเปนไปดวยความเรียบรอย  หาก
ผูมีสิทธิเสนอราคาแสดงพฤติการณที่ทําใหการเสนอราคาไมเรียบรอย  หรือไมเปนธรรม ใหรายงานประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาโดยดวน 
  10.5 การกาํหนดราคาสูงสุด 
   ราคาเริ่มตนในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   มี 2 กรณี   
   1) กรณีงานกอสราง  ใหใชราคากลางงานกอสรางเปนราคาเริ่มตนในการเสนอราคา 
   2) กรณีงานจัดซื้อพัสดุหรืองานจางที่มิใชงานจางกอสราง ใหใชวงเงินงบประมาณที่มีอยู
เปนราคาเริ่มตนในการเสนอราคา 

 11. การแจงผลการพิจารณาการเสนอราคา 
  11.1 คณะกรรมการประกวดราคารายงานผลการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
พรอมเหตุผลประกอบการพิจารณา ตอหัวหนาหนวยงานในวันทําการถัดไป นับจากวันสิ้นสุดการเสนอราคา 
  11.2 หากหัวหนาหนวยงานไม เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ  ใหแจง เหตุผลให
คณะกรรมการทราบเพื่อช้ีแจงภายใน 3 วัน และเมื่อไดรับคําชี้แจงจากคณะกรรมการประกวดราคาแลว  
เห็นชอบ  หรือเมื่อไดรับรายงานตามขอ 15.1  แลวเห็นชอบก็ใหขอความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ัง
จาง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ 65  และหากผูมี
อํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจาง เห็นชอบ  ก็ใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายทราบ  ตามแบบ บก.010-1 แตหากผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจางไมเห็นชอบ  คณะกรรมการประกวด
ราคาตองชี้แจงผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจางผานหัวหนาหนวยงานตอไป  และเมื่อผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจาง  
ไดรับการชี้แจง  และพิจารณาเห็นชอบกับมติคณะกรรมการ  ก็ใหแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุก
รายทราบ ตามแบบ บก.010-1 ตอไป 
  11.3 กรณีที่หัวหนาหนวยงานไดรับการชี้แจงแลว  แตยังไมเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
ภายใน  3  วัน ใหหัวหนาหนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคา  และแจงผลการยกเลิกใหผูมีสิทธเิสนอราคาทกุ
รายทราบ  และรายงานให กวพ.อ.ทราบตามแบบ บก.010-2  ดวย  และแจงคณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการ
ประกาศในเว็บไซตของหนวยงาน และของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ตอไป 
  11.4 กรณีผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจางเมื่อไดรับคําชี้แจงแลวยังไมเห็นชอบ  ใหหัวหนาหนวยงาน
ส่ังยกเลิกการประกวดราคา  และแจงผลการยกเลิกใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ และรายงานให กวพ.อ. 
ทราบตามแบบ บก.010-2 และแจงคณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการประกาศในเว็บไซตของหนวยงาน 
และของกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th) ตอไป 
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  11.5 การประกาศและเผยแพรผลการพิจารณาการเสนอราคา 
   คณะกรรมการประกวดราคา จัดทําประกาศผลการประกวดราคา (ตัวอยางที่ 10) ตามที่ 
ผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจางเห็นชอบ หรือส่ังยกเลิกประกวดราคา  โดยใหประธานคณะกรรมการประกวดราคา
ลงนามประกาศ  และใหเจาหนาที่พัสดุ  ปดประกาศและเผยแพรผลการพิจารณาการเสนอราคา ไมนอยกวา 3 
วัน  ดังนี้ 
    -  ปดประกาศ ณ สถานที่ทําการของหนวยงาน 
    - ประกาศผานเว็บไซตของหนวยงาน 
    - ประกาศผานเว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) 
  11.6 ภายใน 3 วัน นับแตวันแจงผลการเสนอราคา ตามแบบ บก.010-1 ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุก
รายทราบ  หากไมมีการอุทธรณ ก็ใหดําเนินการจัดทําขอผูกพันตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมตอไป 

 12. การอุทธรณผลการเสนอราคา 
  12.1 การปฏิบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา 
   ถาไมเห็นดวยกับผลการเสนอราคา หรือมีเหตุผลอ่ืนใดอันควรรองเรียนเพื่อความเปนธรรม  
ใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง โดยอุทธรณตามแบบ บก.010-3  
 
  12.2 การปฏิบัติของ กวพ.อ. 
   1) เมื่อไดรับอุทธรณหรือรองเรียน ก็ใหแจงหนวยงานฯ เพื่อระงับการดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป  ตามแบบ บก.010-4 
   2) กวพ.อ. ตองพิจารณาคําอุทธรณ  หรือคํารองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
   3) ผลการพิจารณาคําอุทธรณ 
    3.1) คําอุทธรณฟงไมขึ้น  ใหแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบและแจงให
หนวยงานที่จัดหาพัสดดุําเนินการตอไป ตามแบบ บก.010-5 
    3.2) คําอุทธรณฟงขึ้น ใหแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ  และสั่งใหหนวยงาน
ดําเนินการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ไดตามที่จะสั่ง ตามแบบ บก.010-5 
  12.3 การปฏิบัติของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
   รอรับแจงจาก กวพ.อ. วาจะใหระดับการดําเนินการในขั้นตอนตอไป หรือดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป หรือใหดําเนินการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจากขั้นตอนตามแตที่ กวพ.อ.จะสั่ง แลวแตกรณี 
      

----------------------------- 
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คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 
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คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 
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คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 
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บันทึกกองพัสดุ ท่ี กกพ.537/2550  ลงวันท่ี 26 เมษายน 2550 
เร่ือง  แกไขเพิ่มเติมตัวอยางเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 5 วรรคแรก 

 
 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 
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บันทึกกองพัสดุ ท่ี กกพ.1032/2550  ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2550 
เร่ือง  ขออนุมัติใชตัวอยางบญัชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ/ผูมีอํานาจควบคุม 
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  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 
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  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 
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บันทึกกองพัสดุ ท่ี ผอ.กพ.345/2549  ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2550 
เร่ือง  ขออนุมัติแกไขแนวทางการปฏิบัติและตัวอยางเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 
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คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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ประกาศกรมชลประทาน 

เร่ือง  รายช่ือผูชนะการประกวดราคาดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส 
ซ้ือ/จาง.............................................................................................. 

เลขที่ E...................................... 
----------------------------- 

 
 ตามประกาศกรมชลประทาน โดย       (ระบุช่ือหนวยงาน)      ลง
วันที.่......................................... เพื่อประกวดราคาซื้อ/จาง..........................................................................  
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  กําหนดใหยื่นซองเอกสารประกวดราคาฯ   ในวันที่................................
ระหวางเวลา.......................น. ถึง........................น.  ณ................................................................. ปรากฏ
วามีผูสนใจเขายื่นซองเอกสารประกวดราคาฯ  จํานวน.............ราย มีผูผานการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคา จํานวน..........ราย  และไดทําการเสนอราคาดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่
................................ระหวางเวลา.............น. ถึงเวลา..........................น. รวม.....................นาที 
ณ.......................................................................................  ราคาเริ่มตนในการเสนอราคา

.............................................................บาท 
 ปรากฏวา...............................................................................เปนผูชนะการประกวด
ราคา คร้ังนี้ เนื่องจากเปนผูที่เสนอราคาที่ดีที่สุด โดยไดเสนอราคาเปนจํานวนเงิน..............................บาท  
(............................................................................................) ซ่ึงเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ
คาใชจายอื่นๆ แลว 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกนั 
 
                  ประกาศ  ณ  วนัที่  .........................................    
 
 

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

 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 

134 

บันทึกกองพัสดุ ท่ี กกพ.631/2549  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2549 
เร่ือง  ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายเบี้ยประชุมกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 2549 
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  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
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ตัวอยางเอกสาร 
ที่ใชสําหรับดําเนินการประกวดราคาจางกอสราง            

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                     คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
            กรมชลประทาน 

155 

ตัวอยางที่  1 

   
               บันทึกขอความ 

 สวนราชการ  

 ที่  วันที ่  

เร่ือง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
                 

เรียน 
 

 ดวย                     (ช่ือหนวยงาน)                         มีความประสงคจะดําเนินการจางกอสราง
.....................................................................................ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549    
 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549  ขอ 8 (1) จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) 
และรางเอกสารประกวดราคา  ของงานกอสราง.........................................................................  โดยใหมี
รายละเอียดสอดคลองกับระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามมาตรฐานของ
สํานักออกแบบและสถาปตยกรรม และใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กรมฯ กําหนด  ดังนี้ 
 1 ..................................................................................................................ประธานกรรมการ 
 2 …..............................................................................................................กรรมการ 
 3 ...................................................................................................................กรรมการ 
 4 ...................................................................................................................กรรมการ 
 5 ...................................................................................................................กรรมการ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
        .......................................................... 
              (..............................................) 
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ตัวอยางที่ 2 

   
               บันทึกขอความ 

 สวนราชการ  

 ที่  วันที ่  

เร่ือง ขออนุมัติรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
                 

เรียน   
 

 ตามที่................................... ไดอนุมัติเมื่อวันที่........................... แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  ของงาน/โครงการ          (ระบุช่ืองาน)           นั้น    
 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
ของงานดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว  รายละเอียดปรากฏตามที่แนบ  ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดกําหนดเงื่อนไขใน
การประกวดราคาใหมีการจายเงินคาจางลวงหนาในอัตรารอยละสิบหาของราคาคาจาง  ทั้งนี้ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  ขอ 68(4)  และไดกําหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได  
(Escalation  Factors) ตามมติคณะรัฐมนตรี  แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109  
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 (และงานกอสรางโครงการนี้ เปนประเภทงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี แจง
โดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2543 จึงตองกําหนดให
ผูรับเหมากอสรางที่ประสงคจะเสนอราคา  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางานกอสราง”   เสนอมาดวย) 
 คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาสําหรับงานนี้ จะตองเปนผูที่กรมฯ ไดคัดเลือกขึ้น
ทะเบียนเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสราง  “งานกอสรางชลประทาน”  ช้ันที่........หรือช้ันที่........ 
หรือช้ันที่..............หรือช้ันที่..........   หรือเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาดังกลาว ซ่ึงมี
ผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน สัญญาเดียว กับงานที่ประกวดราคาจางฯ  ในวงเงินไมนอยกวา.............บาท 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน  หนวยงานอื่น  ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 
 ในการนี้  คณะกรรมการฯ  ไดสรุปสาระสําคัญของราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาของ
งาน   โดยให เจาหนาที่พัสดุ เปนผู เผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน  และเว็บไซตกรมบัญชีกลาง  
(www.gprocurement.go.th)  เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ  วิจารณ  หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือ
ทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว รายละเอียดตามที่แนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  ขอ 8 (1) 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรางขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาของงาน
........................................  เพื่อที่จะไดนําสาระสําคัญของราง TOR และรางประกวดราคาของงาน เผยแพรทาง
เว็บไซตของหนวยงาน  และเว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ตอไป 
 
 
 
 (ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ 
  (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
 
 
 

 ขอความนี้ใหใสไวในรายงานกรณีเปนงานกอสรางที่ประเภทของงานเขาขายตามมติ ครม. 
 ที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 

 ขอความนี้ใหใสไวในรายงานกรณีเปนงานกอสรางกําหนดคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
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ตัวอยางที่ 3 
สรุปรายละเอียดสาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 

งานกอสราง............................................................................................. 
____________________________ 

 

 ดวยกรมชลประทาน โดย    (ระบุช่ือหนวยงาน/โครงการ)   มีความประสงคจะทําการจางกอสราง
................................................................................................................... ที่ตําบล................................. อําเภอ
..........................................จังหวัด..................................... ราคากลางกอสราง...............................บาท ซ่ึง
คณะกรรมการกําหนดขอบเขตราง (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  ไดดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  เรียบรอยแลว  จึงขอเผยแพร
รายละเอียดสาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความเปนมา 
 

 2. วัตถุประสงค 
 

 3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

  1) จะตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางฯ 
  2) ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  3) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  4) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอื่นที่ เขาเสนอราคาใหแกกรม
ชลประทาน   และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้ 
 * 5) เปนนิติบุคคลที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสรางของกรม
ชลประทานชั้นที่....................หรือช้ันที่....................หรือช้ันที่.....................หรือช้ันที่....................  หรือ  
 * 6) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาฯ ดังกลาว ซ่ึงมีผลงานกอสรางประเภท
เดียวกัน สัญญาเดียวกันไมนอยกวา........................บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่น ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ   (* ขอ 5 และขอ 6  ให

ระบุกรณีเปนงานกอสรางกําหนดคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา) 
 4. ขีดความสามารถและความพรอมท่ีมีอยูในวันยื่นขอเสนอของผูเสนอราคา ** 
 ขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันยื่นขอเสนอขึ้นอยูกับลําดับชั้นของผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการจางของกรม  แตละงานที่มีสิทธิซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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 1.  ขีดความสามารถและความพรอมท่ีมีอยูในวันยื่นขอเสนอดานบุคลากร 
  ผูยื่นขอเสนอตองเสนอบุคลากรหลักในดานตางๆ  ตามขอ  1.1  ซ่ึงบุคลากรแตละดานตองไม
เปนบุคคลเดียวกัน  โดยเสนอไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในขอ  1.2  หรือ  1.3 
  1.1 บุคลากรหลักดานการควบคุมงานกอสราง 
   1.1.1 วิศวกรโยธา  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธา  หรือ ระดับ  สามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา   ไมนอยกวา  10  ป  โดยวิศวกรโยธา  
จะตองเปนผูมีประสบการณในการศึกษาความเหมาะสม  หรือทํางานดานออกแบบ  หรือควบคุมงานกอสราง  
หรือวางแผนงานกอสรางอยางนอย  1  โครงการ  จํานวน  1  คน 
   1.1.2 วิศวกรโยธา  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ไมต่ํากวา  ระดับ
สามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไมนอยกวา  5  ป  และมีประสบการณในการควบคุมงานกอสรางที่มี
ลักษณะประเภทเดียวกับงานที่ดําเนินการประกวดราคาจาง  (ลักษณะประเภทงานชลประทาน  ตามขอ  1.2  
หรือ  1.3)  อยางนอย  1  โครงการ  จํานวน  1  คน  
   1.1.3 วิศวกรโยธา  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมต่ํากวา  ระดับ
สามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  มีประสบการณในการควบคุมงานกอสราง  ที่มีลักษณะประเภทเดียวกับ
งานที่ดําเนินการประกวดราคาจาง  (ลักษณะประเภทงานชลประทาน  ตามขอ  1.2  หรือ  1.3)  อยางนอย  1  
โครงการ  จํานวน  1  คน 
   1.1.4 วิศวกรโยธา  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมต่ํากวา  ระดับ
ภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  มีประสบการณในการควบคุมงานกอสราง  ที่มีลักษณะประเภทเดียวกับงาน
ที่ดําเนินการประกวดราคาจาง  (ลักษณะประเภทงานชลประทาน  ตามขอ  1.2  หรือ  1.3) อยางนอย 1 
โครงการ จํานวน  1  คน 
   1.1.5 วิศวกรโยธา  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมต่ํากวาระดับภาคี
วิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  จํานวน  1  คน 
   1.1.6 วิศวกรเครื่องกล  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมต่ํากวา  
ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จํานวน  1  คน 
   1.1.7 วิศวกรเครื่องกล  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมต่ํากวา  
ระดับภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จํานวน  1  คน 
   1.1.8 วิศวกรสํารวจ  หรือชางสํารวจ  เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  สาขาชางสํารวจ  มีประสบการณในการดําเนินการสํารวจงานดานชลประทาน  อยางนอย  1  
โครงการ 
   1.1.9 วิศวกรความปลอดภัย  หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยที่ผานการฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานไมต่ํากวาระดับบริหาร  มีประสบการณดานการจัดการความปลอดภัยในโครงการ
กอสราง  อยางนอย  1  โครงการ  จํานวน  1  คน 
   1.1.10  นักธรณีวิทยา  เปนผูมีประสบการณในการควบคุมงานปรับปรุงฐานรากเขื่อนเก็บ
กักน้ํา  หรือทํานบดินอางเก็บน้ํา  หรือฝาย  หรือประตูระบายน้ํา  หรืออาคารสถานีสูบน้ํา   อยางนอย  1  
โครงการ  จํานวน  1  คน 
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  1.2  งานชลประทานประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํา  หรือ  ทํานบดินอางเก็บน้ํา  หรือ  ฝาย  หรือ  
ประตูระบาย  หรือ  อาคารสถานีสูบน้ํา 
   ผูรับจางชั้นที่  1 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.1,  1.1.2,  1.1.3,  1.1.4,   
       1.1.5,  1.1.6,  1.1.8,  1.1.9,  1.1.10 
   ผูรับจางชั้นที่  2 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.2,  1.1.3,  1.1.4,  1.1.5,   
       1.1.6,  1.1.8,  1.1.9,  1.1.10 
   ผูรับจางชั้นที่  3 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.2,  1.1.4,  1.1.5,  1.1.7,  1.1.8 
   ผูรับจางชั้นที่  4 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.3,  1.1.5,  1.1.7 
  1.3 งานชลประทานประเภท  นอกจากที่กําหนดในขอ  1.2 
   ผูรับจางชั้นที่  1 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.1,  1.1.2,  1.1.3,  1.1.4,   
       1.1.5,  1.1.8,  1.1.9 
   ผูรับจางชั้นที่  2 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.2,  1.1.3,  1.1.4,  1.1.5,  1.1.8 
   ผูรับจางชั้นที่  3  จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.2,  1.1.4,  1.1.5,  1.1.8 
   ผูรับจางชั้นที่  4 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.3,  1.1.5 
  การเสนอบุคลากร  ไมครบ  หรือคุณสมบัติบุคลากรที่เสนอรายใด  รายหนึ่งไมถูกตองตาม
เกณฑที่กําหนดถือวาไมผานเกณฑการพิจารณาขีดความสามารถ และความพรอมที่มีอยูในวันยื่นขอเสนอดาน
บุคลากร 
  บุคลากรหลักดานการควบคุมงานกอสรางที่เสนอโดยผูยื่นขอเสนอรายใดรายหนึ่งหากซ้ํากับ
บุคลากรที่เสนอโดยผูยื่นขอเสนอรายอื่น ไมถือเปนเหตุที่จะไมผานเกณฑการพิจารณาขีดความสามารถและ
ความพรอมที่มีอยูในวันยื่นขอเสนอดานบุคลากร 
  ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดสงเอกสารหลักฐานดานบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณาตาม
แบบฟอรม BD-1 ถึง BD-4 พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 หรือวิชาชีพอ่ืนที่มีการควบคุม 
  (1) กรณีบุคลากรชาวไทย ซ่ึงเปนลูกจางของนิติบุคคลที่เปนผูยื่นขอเสนอ บุคลากรดังกลาว
ตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองของเอกสารหลักฐานรวมกับกรรมการผูจัดการหรือหางหุนสวนผูจัดการ
ของนิติบุคคลที่บุคลากร ผูนั้นเปนลูกจาง 
  (2) กรณีบุคลากรชาวไทย ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพที่ไมมีสังกัด (Free Lance) แสดง
เจตจํานงหรือสัญญาเขารวมงานกับผูยื่นขอเสนอ บุคลากรดังกลาวตองลงลายมือช่ือรับรองตนฉบับหนังสือ
แสดงเจตจํานงหรือสัญญาเขารวมงาน และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองของเอกสารประกอบรวมกับผูยื่น
ขอเสนอ ขอเสนอที่บุคลากรผูนั้นทําหนังสือแสดงเจตจํานงหรือสัญญาเขารวมดําเนินการ 
 
 2. ขีดความสามารถและความพรอมท่ีมีอยูในวันยื่นขอเสนอดานเครื่องจักร - เคร่ืองมือโรงงาน 
   ผูยื่นขอเสนอตองเสนอเครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงานตาง ๆ ตามขอ 2.1 โดยเสนอไมต่ํากวา
เกณฑที่กําหนดในขอ 2.2 หรือ 2.3 
  2.1 ชนิดและขนาดเครื่องจักร – เครื่องมือโรงงาน 
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   2.1.1 รถแทรคเตอรตีนตะขาบ  ขนาดไมนอยกวา 140 แรงมา 
   2.1.2 รถตักลอยาง , ตีนตะขาบ  ขนาดไมนอยกวา   80 แรงมา  
   2.1.3 รถขุด     ขนาดไมนอยกวา   90 แรงมา 
   2.1.4 รถเกลี่ยดิน    ขนาดไมนอยกวา  140 แรงมา 
   2.1.5 รถบรรทุก 6 ลอ และ 10 ลอ  ขนาดไมนอยกวา  110 แรงมา 
   2.1.6 รถบรรทุกน้ําหรือรถผสมคอนกรีต ขนาดไมนอยกวา  130 แรงมา 
   2.1.7 รถบดหรือรถแทรคเตอรลากลอบดตีนแกะ ขนาดไมนอยกวา 100 แรงมา 
   2.1.8 รถเครน    ขนาดไมนอยกวา   20 ตัน 
  2.2 งานชลประทานประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํา หรือทํานบดินอางเก็บน้ํา หรือ คันกั้นน้ํา 
   2.2.1 ผูรับจางชั้นที่ 1 จะตองมีเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.1, 2.1.2,   
    2.1.3, 2.1.4,  2.1.5, 2.1.6,  2.1.7,  2.1.8 จํานวนไมนอยกวา 20 คัน           
   2.2.2 ผูรับจางชั้นที่  2 จะตองมีเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.1,  2.1.2,  
    2.1.3,  2.1.4,  2.1.5,   2.1.6,  2.1.7 จํานวนไมนอยกวา 16 คัน 
   2.2.3 ผูรับจางชั้นที่  3 จะตองมีเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,   
    2.1.4,  2.1.5, 2.1.6, 2.1.7  จํานวนไมนอยกวา 10 คัน 
   2.2.4 ผูรับจางชั้นที่ 4 จะตองมีเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,   
    2.1.4,  2.1.5,  2.1.6,   2.1.7 จํานวนไมนอยกวา 7 คัน 
  2.3 งานชลประทานประเภทนอกจากที่กําหนดในขอ 2.2 
   2.3.1 ผูรับจางชั้นที่ 1 จะตองมีเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,   
    2.1.4,  2.1.5, 2.1.6, 2.1.7,  2.1.8 จํานวนไมนอยกวา 20 คัน 
   2.3.2 ผูรับจางชั้นที่ 2 จะตองมีเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,   
    2.1.4,  2.1.5, 2.1.6,            จํานวนไมนอยกวา 16 คัน 
   2.3.3 ผูรับจางชั้นที่ 3 จะตองมีเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,   
    2.1.4,  2.1.5, 2.1.6            จํานวนไมนอยกวา 10 คัน 
   2.3.4 ผูรับจางชั้นที่ 4 จะตองมีเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,   
    2.1.4,  2.1.5, 2.1.6  จํานวนไมนอยกวา  7 คัน 
 3. ขีดความสามารถและความพรอมท่ีมีอยูในวันยื่นขอเสนอ ดานฐานะทางการเงิน 
  ผูรับจางชั้นที่ 1  จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 60 ลานบาท 
  ผูรับจางชั้นที่ 2  จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 40 ลานบาท 
  ผูรับจางชั้นที่ 3  จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 25 ลานบาท 
  ผูรับจางชั้นที่ 4  จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 10 ลานบาท 
  ผูยื่นขอเสนอเพื่อรับงานกอสรางตามเงื่อนไขประกวดราคาจางฯ นี้ทุกราย จะตองแสดง
หลักฐานถึงขีดความสามารถและความพรอมที่ตนมีอยูในวันยื่นขอเสนอ ตามขีดความสามารถและความพรอม
ดานบุคลากร ดานเครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงาน และดานฐานะทางการเงินที่ไดกําหนดไวสําหรับผูรับจางดัง
รายละเอียดขางตนโดยใหยื่นแสดงหลักฐานพรอมเอกสารประกวดราคาจางฯ ดังนี้ 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                     คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
            กรมชลประทาน 

162 

  (1) เอกสารหลักฐานดานบุคลากรตามแบบฟอรม BD-1 ถึง BD-4 และสําเนาใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ไมหมดอายุใบอนุญาต 
  (2) หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอมดานเครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงาน ตาม
แบบฟอรมที่แนบ พรอมสําเนาทะเบียนประจําเครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงาน ทุกรายการที่ระบุกรรมสิทธิ์เปน
ของนิติบุคคล หรือสําเนาหลักฐานการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคล เชน สัญญาเชาซื้อ สัญญาซื้อขาย ของ
เครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงาน และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลพรอม
ประทับตรา (ถามี) ทั้งนี้หลักฐานสําเนาทะเบียนประจําเครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงานตองปรากฏการชําระ
ภาษีประจําป ตามที่กฎหมายกําหนด 
  (3) หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอมฐานะทางการเงิน ตามแบบฟอรมที่แนบ
พรอมหลักฐานตนฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย (สําเนางาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท) และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลพรอมประทับตรา (ถา
มี) ซ่ึงออกใหไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ออกหนังสือรับรองถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา 
  กรมฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายที่ไมสามารถแสดงหลักฐานถึงขีด
ความสามารถและความพรอมที่ตนมีอยูไดครบถวนถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดขางตนในขณะยื่นขอเสนอ 
หรือเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือไมสามารถแสดงหลักฐานตนฉบับ หากกรมฯ ใหนํามาแสดงในภายหลัง 
 
 5. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ** 
 
 6. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  (ระบุสวนท่ีเปนสาระสําคัญ) 
  6.1 เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
  6.2 รายละเอียดดานวิศวกรรม 
  6.3 อ่ืน (ท่ีตองการเผยแพร) 
 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 
 8. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน 
 
 9. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี  
  ช่ือผูติดตอ : 
  อีเมล แอดเดรส : 
  โทรศัพท :  
  ที่อยูเจาของงาน/โครงการ : 
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  หากทานตองการเสนอแนะ  วิจารณ  หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซตมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 
 
  ประกาศ ณ วนัที่.................................. ส้ินสุดการวจิารณวนัที่...................................... 
 

 
 (ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ 
  (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
** หัวขอนี้ใหใสไวในกรณีที่งานกอสรางมีการกําหนดขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันยื่นขอเสนอ  หรือระบบ
การจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
 ขอ 4. แกไขขอความตามหนังสือสํานักออกแบบและสถาปตยกรรม ที่ 35-1/50 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2550 
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ตัวอยางที่ 4 

   
               บันทึกขอความ 

 สวนราชการ  

 ที่  วันที ่  

เร่ือง ขอความเห็นชอบแกไขรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
                 

เรียน   
 

 ตามที่ไดอนุมัติราง TOR และเอกสารประกวดราคางาน /โครงการ      (ระบุช่ืองาน)                      
เมื่อวันที่.................................. และเจาหนาที่พัสดุไดนําสาระสําคัญของ TOR ของงานดังกลาว เผยแพรทาง
เว็บไซตของหนวยงาน   และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th)  เพื่อใหสาธารณชน
เสนอแนะ วิจารณ หรือใหความเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  ขอ 8 (1)  เมื่อวันที่....................... ส้ินสุดการวิจารณวันที่.......................... 
 เมื่อส้ินสุดการวิจารณ  คณะกรรมการฯ  ไดรับเสนอแนะ  คําวิจารณจากสาธารณชน เปนหนังสือ 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) โดยเปดเผยตัว   คณะกรรมการฯ พิจารณาขอเสนอแนะ  ขอวิจารณ  
ดังกลาวแลว  
   เห็นสมควรปรับปรุงราง TOR ดังกลาว รายละเอียดที่แนบ   
   ไมสมควรปรับปรุงราง TOR  เนื่องจาก............................................................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และจะไดนําเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลางตอไป 
 

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

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

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

 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
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ตัวอยางที่ 5 

   
               บันทึกขอความ 

 สวนราชการ  

 ที่  วันที ่  

เร่ือง เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
                 

เรียน  
 

 ดวย                (ระบุช่ือหนวยงาน)             มีความประสงคจะซื้อ/จาง                                   . 
                                                                                ในการนี้ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อ
ทําหนาที่ดําเนินการประกวดราคาของงานดังกลาว และเสนอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อทํา
หนาที่เปนผูจัดการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
 คณะกรรมการประกวดราคา ประกอบดวย 
 1).......................................................... ตําแหนง............................... ประธานกรรมการ 
 2).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการ 
 3).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการ 
 4).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการ 
 5).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการ 
 6).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการ 
 7).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการและเลขานุการ 
 8).......................................................... ตําแหนง............................... ผูชวยเลขานุการ 
สําหรับบุคคลรายที่...... เปนบุคคลที่มิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําตามหลักเกณฑที่
กรมบัญชีกลางกําหนด   
 รายช่ือผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
 1) ผูใหบริการตลาดกลางฯ ...............................................................................    
 2) กําหนดใหเสนอราคา วันที่............................. เวลา.............น. ถึง..............น. รวม........นาที 
 3) สถานที่เสนอราคา................................................................................................................ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบแจงรายชื่อขอใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประกวดราคา (บก.001-1) และแบบแจงขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ (แบบ บก.002-1) 
ถึงกรมบัญชีกลาง   ตามที่แนบ 
 
 (ลงชื่อ).................................................. 
  (..................................................) 

                                                 หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
หมายเหตุ : แบบตัวอยางที่ 5  ใชในกรณีตองแจงรายชื่อขอใหแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และกําหนดผูใหบริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  ประกอบแบบ บก.001-1 และแบบ บก.
002-1  ถาเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานไมตองใช ใหเสนอแตงตั้งพรอมกับรายงานขอซื้อขอจาง 
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                                                       ตัวอยางที่  6 

 
              บันทึกขอความ                           กําหนดชัน้ 

สวนราชการ   

ที่ 
   

  วันที ่  

เร่ือง รายงานขอจาง
           ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  E............................................ 
 

 

เรียน……………………….. 
 

 ดวย………………………………………………………………..…………แจงความประสงค
จะทําการจาง………………………………………..……………………………………………………….. ที่
ตําบล……………………….……อําเภอ……...……………………จังหวัด………………………..…… ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจาง……………………………………..…………………… 
……………………..……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………… 
 2. รายละเอียดของงานที่จะจาง   ปรากฏรายละเอียดในแบบและเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ทะเบียนงานเลขที่…………..….ที่แนบ  ซ่ึง       (หนวยงานเจาของเรื่อง)   ไดจัดทํา
เอกสารเพื่อใชดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และไดเผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงาน   และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ 
หรือเสนอความเห็น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ขอ 
8 (1) แลว  และไดกําหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหมีการจายเงิน
คาจางลวงหนาในอัตรารอยละสิบหาของราคาคาจาง  ทั้งนี้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 ขอ 68 (4) และไดกําหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได (Escalation Factors) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109  ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2532 
 ** เนื่องจากงานกอสรางรายนี้เปนประเภทงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี  แจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ ว 84 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2543 จึงตองกําหนดใหผูรับเหมากอสรางที่
ประสงคจะเสนอราคา  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ” เสนอ
มาดวย  ซ่ึง    (หนวยงานเจาของเรื่อง)       ไดจัดทําเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
โดยกําหนดรายละเอียดตามมติ  ครม.  ดังกลาวไวในเอกสารประกวดราคาจางฯ แลว  
 
 
 

         
หมายเหตุ : **   ขอความนี้ใหใสไวในรายงานกรณีเปนงานกอสรางที่ประเภทของงานเขาขายตามมติ ครม. 

                     แจงตามหนังสือ ที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2543   
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 3. ราคากลาง  คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณราคากลางไดรวมเปน
เงิน…………...............บาท (…………………………………………………..) ดังรายละเอียดที่แนบ 
 4. วงเงินท่ีจะจาง  ประมาณ………………………บาท (……………………………..……..)  
โดยจะเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ………………จํานวน……………………
บาท (…………………………………………………..), ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ………………… จํานวน………...………………บาท(………………………………………………)และ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ………………...อีกจํานวน……………..……………บาท
(………………………………….……..) 
  อนึ่ง  งานกอสรางโครงการนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
สําหรับรายการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ……………โดยกําหนดใหใชงบประมาณป พ.ศ………….
จํานวน…………………ลานบาท  ผูกพันงบประมาณป พ.ศ……………จํานวน……………ลานบาท  และ
งบประมาณป พ.ศ……………จํานวน……………..…ลานบาท  ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/…………..ลงวันที่………………………….. 

5. กําหนดเวลาที่ตองการใหงานแลวเสร็จ  ภายใน…………วัน   
6. วิธีท่ีจะจาง    พิจารณาเห็นสมควรดําเนินการจางโดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 
ขอ 18 (6)  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 

  โดยกําหนดเปนการประกวดราคา  เลขท่ี E………………………. 
 กําหนดรับฟงคําชี้แจงในวันที่………………………..……….……..เวลา……..………......น.  
ณ...................................................................................................................... 
 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่……......................................................เวลา…………….น. 
ณ……………………………………………...................................... 
 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่……..………
ระหวางเวลา………………………น. ถึง………………………..น. ณ…………………………………. 
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา 
ชุดละ………...บาท ไดที่…………………………………...…...…………ระหวางวันที่…………………. ถึง
วันที่……………………….  
 7. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  

 ผูเสนอราคาจะตองเปนผูที่กรมฯ ไดคัดเลือกขึ้นทะเบียนเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
กอสราง “งานกอสรางชลประทาน”   ช้ันที่.......หรือช้ันที่.........หรือช้ันที่....... หรือช้ันที่........ ทั้งนี้ตามนัยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 44 วรรคสาม (2) ประกอบขอ 30 
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                    8. ผูใหบริการตลาดกลางฯ  และวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
  ผูใหบริการตลาดกลางฯ....................................................................................................... 
  วัน เวลา เสนอราคา ในวันที่.....................เวลา.............น.ถึง เวลา...........น. รวม...........นาที 
  สถานที่เสนอราคา ......................................................................................................... 
 9. แตงตั้งคณะกรรมการและผูควบคุมงานเพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯ    ดังนี้ 
 9.1 คณะกรรมการประกวดราคา    ประกอบดวย 
1………………………………………………………………………………………..ประธานกรรมการ 
2………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
3………………………………...………………………………………………………กรรมการ 
4………………………………………………………………………………………..กรรมการ 
5………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
6………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
7………………………………..………………………………………………………กรรมการและเลขานุการ 
8………………………………...……………………………………………………...ผูชวยเลขานกุาร 
 9.2  คณะกรรมการตรวจการจาง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535         
ขอ 34 (7) และขอ 35  ประกอบดวย 
1………………………………………………………………………………………..ประธานกรรมการ 
2………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
3………………………………...………………………………………………………กรรมการ 
 9.3  ผูควบคุมงาน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 37  (แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4  พ.ศ. 2541) 
1……………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………………… 
 คณะกรรมการตรวจการจางใหดําเนินการตามระเบียบฯ และเงื่อนไขที่กําหนด   โดยใหทําการ
ตรวจสอบผลงาน (ตรวจสอบผลงานรายงวด) ใหแลวเสร็จไปโดยเร็วที่สุดไมเกิน  3  วันทําการ   และทําการ
ตรวจรับงานใหแลวเสร็จไปโดยเร็วที่สุดไมเกิน  5  วันทําการ  การนับวันดําเนินการของคณะกรรมการตรวจ
การจาง  ใหเร่ิมนับถัดจากวันที่ผูควบคุมงานไดดําเนินการเสร็จและรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจาง
ทราบ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ  ภายในกําหนดเวลาได (หากมีการ
ขยายเวลาใหผูควบคุมงานไปกอนแลว  จะตองนํามาคํานวณหักออกจากวันดําเนินการของคณะกรรมการตรวจ
การจางที่กําหนดไวดวย)  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวยเหตุผลความจําเปน พรอมกับสําเนาแจงให
ผูรับจางทราบดวย  (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ขอ 72  หนังสือสํานัก
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นายกรัฐมนตรีที่ นร(กวพ)1305/ว 11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 186   ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2541  และหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ที่นร 1305/ว 5855  ลงวันที่  11  กรกฎาคม 2544) โดยอนุโลม 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติใหดําเนินการจัดจางโดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ตาม
รายละเอียดในรายงานขอจางดังกลาวขางตน 
 2. ให........................................................................เปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 3. ลงนามประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามที่แนบ 
 4. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการและผูควบคุมงาน  ดังรายชื่อที่ไดเสนอขางตน เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม   
 

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

                                                                             หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
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ตัวอยางที่  6 

 
              บันทึกขอความ                           กําหนดผลงาน 

สวนราชการ   

ที่ 
   

  วันที ่  

เร่ือง รายงานขอจาง
           ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  E............................................ 
 

 

เรียน……………………….. 
 

 ดวย………………………………………………………………..…………แจงความประสงค
จะทําการจาง………………………………………..……………………………………………………….. ที่
ตําบล……………………….……อําเภอ……...……………………จังหวัด………………………..…… ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจาง……………………………………..…………………… 
……………………..……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………… 
 2. รายละเอียดของงานที่จะจาง   ปรากฏรายละเอียดในแบบและเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ทะเบียนงานเลขที่…………..….ที่แนบ  ซ่ึง       (หนวยงานเจาของเรื่อง)   ไดจัดทํา
เอกสารเพื่อใชดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และไดเผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงาน   และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ 
หรือเสนอความเห็น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ขอ 
8 (1) แลว  และไดกําหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหมีการจายเงิน
คาจางลวงหนาในอัตรารอยละสิบหาของราคาคาจาง  ทั้งนี้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 ขอ 68 (4) และไดกําหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได (Escalation Factors) ตามมติคณะรัฐมนตรี
แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109  ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2532 
 ** เนื่องจากงานกอสรางรายนี้เปนประเภทงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี  แจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ ว 84 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2543 จึงตองกําหนดใหผูรับเหมากอสรางที่
ประสงคจะเสนอราคา  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ” เสนอ
มาดวย  ซ่ึง    (หนวยงานเจาของเรื่อง)      ไดจัดทําเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    โดย
กําหนดรายละเอียดตามมติ  ครม.  ดังกลาวไวในเอกสารประกวดราคาจางฯ  แลว  
 
 
 
 

            

หมายเหตุ : **   ขอความนี้ใหใสไวในรายงานกรณีเปนงานกอสรางที่ประเภทของงานเขาขายตามมติ ครม. 

                      แจงตามหนังสือที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2543   
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 3. ราคากลาง  คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณราคากลางไดรวมเปน
เงิน…………...............บาท (…………………………………………………..) ดังรายละเอียดที่แนบ 
 4. วงเงินท่ีจะจาง  ประมาณ………………………บาท (……………………………..……..)  
โดยจะเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ………………จํานวน……………………
บาท (…………………………………………………..), ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ………………… จํานวน………...………………บาท(………………………………………………)และ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ………………...อีกจํานวน……………..……………บาท
(………………………………….……..) 
  อนึ่ง  งานกอสรางโครงการนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
สําหรับรายการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ……………โดยกําหนดใหใชงบประมาณป พ.ศ………….
จํานวน…………………ลานบาท  ผูกพันงบประมาณป พ.ศ……………จํานวน……………ลานบาท  และ
งบประมาณป พ.ศ……………จํานวน……………..…ลานบาท  ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/…………..ลงวันที่………………………….. 

5. กําหนดเวลาที่ตองการใหงานแลวเสร็จ  ภายใน…………วัน   
6. วิธีท่ีจะจาง    พิจารณาเห็นสมควรดําเนินการจางโดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 
ขอ 18 (6)  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 

  โดยกําหนดเปนการประกวดราคา  เลขท่ี E………………………. 
 กําหนดรับฟงคําชี้แจงในวันที่…………………………….……..เวลา……………......น .  
ณ...................................................................................................................... 
 กํ าหนดดูสถานที่ ก อสร า งในวันที่…….........................................เ วลา…………….น . 
ณ……………………………………………...................................... 
 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่……..………
ระหวางเวลา………………………น. ถึง………………………..น. ณ…………………………………. 
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา 
ชุดละ………...บาท ไดที่…………………………………...…...…………ระหวางวันที่…………………. ถึง
วันที่……………………….  

7. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  
 เนื่องจากลักษณะของงานกอสรางที่จะดําเนินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

คราวนี้ไมไดทําการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนขึ้นทะเบียนไว  ฉะนั้นจึงเห็นสมควรกําหนดคุณสมบัติของผู
มีสิทธิยื่นขอเสนอ ตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ดังกลาว  ซ่ึงมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสัญญา
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เดียว  ในวงเงินไมนอยกวา....................................บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ  ใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯ เชื่อถือ  ซ่ึงเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ  44 วรรคสาม (2) 
                      8. ผูใหบริการตลาดกลางฯ  และวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
  ผูใหบริการตลาดกลางฯ....................................................................................................... 
  วัน เวลา เสนอราคา ในวันที่.....................เวลา.............น.ถึง เวลา...........น. รวม...........นาที 
  สถานที่เสนอราคา ......................................................................................................... 
 9. แตงตั้งคณะกรรมการและผูควบคุมงานเพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯ    ดังนี้ 
 9.1 คณะกรรมการประกวดราคา   ประกอบดวย 
1………………………………………………………………………………………..ประธานกรรมการ 
2………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
3………………………………...………………………………………………………กรรมการ 
4………………………………………………………………………………………..กรรมการ 
5………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
6………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
7………………………………..………………………………………………………กรรมการและเลขานุการ 
8………………………………...……………………………………………………...ผูชวยเลขานุการ 
 9.2  คณะกรรมการตรวจการจาง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535         
ขอ 34 (7) และขอ 35  ประกอบดวย 
1………………………………………………………………………………………..ประธานกรรมการ 
2………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
3………………………………...………………………………………………………กรรมการ 
 9.3  ผูควบคุมงาน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 37  (แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4  พ.ศ. 2541) 
1……………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 คณะกรรมการตรวจการจางใหดําเนินการตามระเบียบฯ และเงื่อนไขที่กําหนด   โดยใหทําการ
ตรวจสอบผลงาน (ตรวจสอบผลงานรายงวด) ใหแลวเสร็จไปโดยเร็วที่สุดไมเกิน  3  วันทําการ   และทําการ
ตรวจรับงานใหแลวเสร็จไปโดยเร็วที่สุดไมเกิน  5  วันทําการ  การนับวันดําเนินการของคณะกรรมการตรวจ
การจาง  ใหเร่ิมนับถัดจากวันที่ผูควบคุมงานไดดําเนินการเสร็จและรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจาง
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ทราบ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ  ภายในกําหนดเวลาได (หากมี
การขยายเวลาใหผูควบคุมงานไปกอนแลว  จะตองนํามาคํานวณหักออกจากวันดําเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจการจางที่กําหนดไวดวย)  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวยเหตุผลความจําเปน พรอมกับสําเนา
แจงใหผูรับจางทราบดวย    (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ขอ 72  หนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ นร(กวพ)1305/ว 11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม  2543 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีแจงโดย
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 186   ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2541  และหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่นร 1305/ว 5855  ลงวันที่  11  กรกฎาคม 2544) โดยอนุโลม 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติใหดําเนินการจัดจางโดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ตาม
รายละเอียดในรายงานขอจางดังกลาวขางตน 
 2. ให........................................................................เปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 3. ลงนามประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามที่แนบ 
 4. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการและผูควบคุมงาน  ดังรายชื่อที่ไดเสนอขางตน เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม   
 

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

                                                                             หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
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ตัวอยางที่  6 

 
              บันทึกขอความ        วงเงินกอสรางไมเกิน 5 ลาน 

สวนราชการ   

ที่ 
   

  วันที ่  

เร่ือง รายงานขอจาง
           ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  E............................................ 
 

 

เรียน……………………….. 
 

 ดวย………………………………………………………………..…………แจงความประสงค
จะทําการจาง………………………………………..……………………………………………………….. ที่
ตําบล……………………….……อําเภอ……...……………………จังหวัด………………………..…… ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจาง……………………………………..…………………… 
……………………..……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………… 
 2. รายละเอียดของงานที่จะจาง   ปรากฏรายละเอียดในแบบและเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ทะเบียนงานเลขที่…………..….ที่แนบ  ซ่ึง       (หนวยงานเจาของเรื่อง)   ไดจัดทํา
เอกสารเพื่อใชดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และไดเผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงาน  และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ 
หรือเสนอความเห็น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ขอ 
8 (1) แลว  และไดกําหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหมีการจายเงิน
คาจางลวงหนาในอัตรารอยละสิบหาของราคาคาจาง  ทั้งนี้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 ขอ 68 (4) และไดกําหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได (Escalation Factors) ตามมติคณะรัฐมนตรี
แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109  ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2532 
 ** เนื่องจากงานกอสรางรายนี้เปนประเภทงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี  แจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ ว 84 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2543 จึงตองกําหนดใหผูรับเหมากอสรางที่
ประสงคจะเสนอราคา  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ” เสนอ
มาดวย  ซ่ึง        (หนวยงานเจาของเรื่อง)         ไดจัดทําเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
โดยกําหนดรายละเอียดตามมติ  ครม.  ดังกลาวไวในเอกสารประกวดราคาจางฯแลว  
 

            
  
หมายเหตุ : **   ขอความนี้ใหใสไวในรายงานกรณีเปนงานกอสรางที่ประเภทของงานเขาขายตามมติ ครม. 

                      แจงตามหนังสือที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2543   
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 3. ราคากลาง  คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณราคากลางไดรวมเปน
เงิน…………...............บาท (…………………………………………………..) ดังรายละเอียดที่แนบ 
 4. วงเงินท่ีจะจาง  ประมาณ………………………บาท (……………………………..……..)  
โดยจะเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ………………จํานวน……………………
บาท (…………………………………………………..), ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ………………… จํานวน………...………………บาท(………………………………………………)และ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ………………...อีกจํานวน……………..……………บาท
(………………………………….……..) 
  อนึ่ง  งานกอสรางโครงการนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
สําหรับรายการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ……………โดยกําหนดใหใชงบประมาณป พ.ศ………….
จํานวน…………………ลานบาท  ผูกพันงบประมาณป พ.ศ……………จํานวน……………ลานบาท  และ
งบประมาณป พ.ศ……………จํานวน……………..…ลานบาท  ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/…………..ลงวันที่………………………….. 

5. กําหนดเวลาที่ตองการใหงานแลวเสร็จ  ภายใน…………วัน   
6. วิธีท่ีจะจาง    พิจารณาเห็นสมควรดําเนินการจางโดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 
ขอ 18 (6)  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 

  โดยกําหนดเปนการประกวดราคา  เลขท่ี E………………………. 
 กําหนดรับฟงคําชี้แจงในวันที่…………………………….……..เวลา……………......น .  
ณ...................................................................................................................... 
 กํ าหนดดูสถานที่ ก อสร า งในวันที่…….........................................เ วลา…………….น . 
ณ……………………………………………...................................... 
 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่……..………
ระหวางเวลา………………………น. ถึง………………………..น. ณ…………………………………. 
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา 
ชุดละ………...บาท ไดที่…………………………………...…...…………ระหวางวันที่…………………. ถึง
วันที่……………………….  

7. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  
 ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว  และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดในประกาศประกวดราคาจางฯ และเอกสารประกวดราคาจางฯ ที่
แนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ  44 วรรคสาม (2) 
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                      8. ผูใหบริการตลาดกลางฯ  และวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
  ผูใหบริการตลาดกลางฯ....................................................................................................... 
  วัน เวลา เสนอราคา ในวันที่.....................เวลา.............น.ถึง เวลา...........น. รวม...........นาที 
  สถานที่เสนอราคา ......................................................................................................... 
 9. แตงตั้งคณะกรรมการและผูควบคุมงานเพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯ    ดังนี้ 
 9.1 คณะกรรมการประกวดราคา ประกอบดวย 
1………………………………………………………………………………………..ประธานกรรมการ 
2………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
3………………………………...………………………………………………………กรรมการ 
4………………………………………………………………………………………..กรรมการ 
5………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
6………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
7………………………………..………………………………………………………กรรมการและเลขานุการ 
8………………………………...……………………………………………………...ผูชวยเลขานุการ 
 9.2  คณะกรรมการตรวจการจาง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535         
ขอ 34 (7) และขอ 35  ประกอบดวย 
1………………………………………………………………………………………..ประธานกรรมการ 
2………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
3………………………………...………………………………………………………กรรมการ 
 9.3  ผูควบคุมงาน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 37  (แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4  พ.ศ. 2541) 
1……………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 คณะกรรมการตรวจการจางใหดําเนนิการตามระเบียบฯ และเงื่อนไขที่กาํหนด   โดยใหทําการ
ตรวจสอบผลงาน (ตรวจสอบผลงานรายงวด) ใหแลวเสร็จไปโดยเรว็ที่สุดไมเกิน  3  วันทําการ   และทําการ 
ตรวจรับงานใหแลวเสร็จไปโดยเร็วที่สุดไมเกิน  5  วันทําการ  การนับวันดําเนินการของคณะกรรมการตรวจ
การจาง  ใหเร่ิมนับถัดจากวันที่ผูควบคุมงานไดดําเนินการเสร็จและรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจาง
ทราบ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ  ภายในกําหนดเวลาได (หากมี
การขยายเวลาใหผูควบคุมงานไปกอนแลว  จะตองนํามาคํานวณหักออกจากวันดําเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจการจางที่กําหนดไวดวย)  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวยเหตุผลความจําเปน พรอมกับสําเนา
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แจงใหผูรับจางทราบดวย    (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ขอ 72  หนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ นร(กวพ)1305/ว 11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม  2543 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีแจงโดย
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 186   ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2541  และหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ที่นร 1305/ว 5855  ลงวันที่  11  กรกฎาคม 2544) โดยอนุโลม 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติใหดําเนินการจัดจางโดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ตาม
รายละเอียดในรายงานขอจางดังกลาวขางตน 
 2. ให........................................................................เปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 3. ลงนามประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามที่แนบ 
 4. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการและผูควบคุมงาน  ดังรายชื่อที่ไดเสนอขางตน เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม   
 

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

                                                                             หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
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 ตัวอยางที่  7 กําหนดชัน้ 
                                                                            

 

ประกาศกรมชลประทาน 

เร่ือง  ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
การจาง........................................................................................... 

เลขที่ ……………………… 
 
 

 กรมชลประทาน โดย                  (ระบุช่ือหนวยงาน/โครงการ)                      มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จาง………… …………………………………………….… 
ของงาน/กิจกรรม........................................................................................................... 
 ราคากลางของงาน                          (ลักษณะงาน)                          ในการประกวดราคาจางฯ คร้ัง
นี้  เปนเงินทั้งสิ้น……………………….บาท (……….……………………….) ราคากลางของทางราชการ
ดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูเสนอราคาจะตองพิจารณาไปตามนั้น    ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอด
แบบและคํานวณราคางานเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ  หรือเรียกรองราคา
งานเพิ่มเติมในภายหลังไมได 
 ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดงัตอไปนี ้

 1. เปนนิติบุคคลที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติ เบื้องตนในการจางกอสรางของกรม
ชลประทานชั้นที่....................หรือช้ันที่........................หรือช้ันที่.........................หรือช้ันที่......................... 
 2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว   
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมชลประทาน 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   
ณ  วันประกาศประกวดราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาจางครั้งนี้ 
 กํ าหนดรับฟ งคํ า ชี้ แ จ ง ในวั นที่…………………………….……..เ วล า……………......น .  
ณ............................................................................................................................... 
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 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่…….....................................................เวลา…………….น . 
ณ……………………………………………...................................... 
 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่……..……………
ระหวางเวลา………………………น. ถึง………………………..น. ณ…………………………………. 
 วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  ในวันที่...............................เวลา............น. ถึง..................น. 
สถานที่เสนอราคา.................................................................................... 
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคาชุด
ละ………...บาท ไดที่……………………………………………………ระหวางวันที่……………………. ถึง
วันที่………………………. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข…………………………. ในวันและเวลา
ราชการหรือตรวจสอบขอมูลไดทางเว็บไซต  http://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
 อนึ่ง  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา   โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางฯ ขอ 5 จํานวน………………บาท 
(………………..…………………………) สําหรับหนังสือคํ้าประกันตามแบบดังระบุในเอกสาร
ประกวดราคาจางฯ ขอ 1.6 (1) ตองมีผลใชบังคับตั้งแตวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา จนถึงวันสิ้นสุด
กําหนดยืนราคา   กรณีหลักประกันซองเปนเช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม   ถาการนําเช็คเขาฝากบัญชี
ธนาคาร   จะตองเสียคาใชจายหรือถูกหักคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค  ผูเสนอราคาจะตองเปน
ผูรับผิดชอบในคาใชจายหรือคาธรรมเนียมดังกลาวทั้งหมด 
 งานจางกอสรางรายนี้ จะดําเนินการโดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
....................... กรมชลประทานสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการประกวดราคา หากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ 
การประกวดราคา ไดกําหนดเงื่อนไขใหมีการจายเงินคาจางลวงหนาในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ของราคา
คาจาง และไดนําสัญญาแบบปรับราคาได (Escalation Factors) ตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 มาใช  ซ่ึงไดกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภท
งานกอสราง สูตร และวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดไวในเงื่อนไขในการประมูลแลว **
เนื่องจากงานกอสรางรายนี้เปนประเภทงานตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี นร 
0205/ว84 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2543 ผูเสนอราคาจะตองจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเกี่ยวกับ  
“ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง”  ยื่นเสนอมาพรอมกับเอกสารประกวดราคา 
รายละเอียดตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

                                                    ประกาศ ณ วนัที่ ……………………………… 

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

                                                                 (………………………………………) 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : ** ขอความนี้ใหนํามาประกาศกรณีที่งานกอสรางเขาขายตามมติ ครม. แจงตามหนังสือที่ นร 0205/ว 84 
                         ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543  ถาไมเขาขายใหตัดออก 
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แบบกําหนดชัน้ 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E…………………. 
การจาง…………………………………………………… 

ตามประกาศกรมชลประทาน 
ลงวันที…่…………………………. 

 
 

 กรมชลประทาน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงค จะประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิ เ ล็กทรอนิกส  การจ า ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ณ……………...………………………………………………..……. โด ยมี ข อ แน ะนํ า แ ล ะ ข อ กํ า หนด  
ดังตอไปนี้ 
 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  1.1 แบบรูป รายการละเอียด 
  1.2 แบบใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
  1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.5 แบบสัญญาจาง 
  1.6 แบบหนังสือค้าํประกัน 
   (1) หลักประกนัซอง 
   (2) หลักประกนัสัญญา 
   (3) หลักประกนัการรับเงินคาจางลวงหนา 
   (4) หลักประกนัผลงาน 
  1.7 สูตรการปรับราคา 
  1.8 บทนิยาม 
   (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
    - บัญชรีายช่ือกรรมการผูจัดการ / หุนสวนผูจัดการ / ผูมีอํานาจควบคุม 
   (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
        1.10 ขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันยืน่ขอเสนอ 
 *     1.11 ระบบความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
  1.12 แบบหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

หมายเหตุ   *  ใหนํามากําหนดเปนเง่ือนไขกรณีการจางเขาขายตามมติ ครม.  ไมใชใหตัดออก 
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  1.13 หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงนิ 
  1.14 เงื่อนไขทั่วไปของงานกอสราง 
  1.15 เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
  1.16 รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม 

 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
       2.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.8 
  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมชั้นที่.......... 
หรือช้ันที่............. หรือช้ันที่............. หรือช้ันที่............ 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวนคือ 
      3.1 สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ไดระบุไวใน (1) 
   (3) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบ   ในขอ 1.9 (1) 
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  3.2  สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
   (2) หลักประกันซองตามขอ 5 
   (3) ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.2 
   (4) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.4 
   (5)  หลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันยื่นเอกสารการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดานบุคลากร  ดานเครื่องจักร  เครื่องมือโรงงาน และดานฐานะทาง
การเงิน  ตามที่ไดกําหนดไวสําหรับผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ช้ันที่.......  ดังหลักเกณฑและแบบกําหนดในขอ 1.10 
   (6) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ตามขอ 1.11 
   (7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2) 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ดังระบุในขอ 1.2   โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหงดวย 
   ผูเสนอราคาจะตองลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังระบุในขอ 1.4    จํานวน  3  ฉบับ  และยื่นมาพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา………..วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได  
  4.3   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…….วันนับถัด
จากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเร่ิมทํางาน 
  4.4 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาฯ ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.5 ผู เสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกสใน
วันที่…………….…ระหวางเวลา.............น.  ถึง...............น. ณ....................................................................... 
   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
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ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ตามขอ 1.8 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธี อ่ืนใดที่มีหลักฐานวา 
ผูเสนอราคารับทราบแลว 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 
1.8 (2) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
   ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
ร วมกันกับผู เสนอราคารายอื่น  และ /หรือเปนผูมีผลประโยชนร วมกันระหว างผู เสนอราคากับ 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน 
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผาน
คุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวนัที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่  เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่มีอยูในสถานที่นั้นทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.6 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ณ วัน เวลา 
และสถานที่ที่กําหนด โดยตองสงผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และยื่นแบบ บก.006  เพื่อลงทะเบียนตอ
หนากรรมการประกวดราคา พรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   เมื่อถึงเวลาเสนอราคาไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่ม
ผูแทนได แตสามารถถอดถอนผูแทนบางคนดวยเหตุใดเหตุหนึ่งได หากไมสงผูแทนมาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด หรือมาไมทันเวลาลงทะเบียน  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 
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    เมื่อถึงกําหนดใหมีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  ผูมีสิทธิเสนอราคาไม Log in 
เขาสูระบบภายในเวลาที่กําหนด   หรือ Log in แลว ไมมีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข โดยเสนอ
ราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตน  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตนที่                      
บาท  (....................................................................................)  (ระบุราคากลาง) 
   (3) ราคาที่ เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
   (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
   (5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส
เสร็จสิ้นแลว   ผู เสนอราคาจะตองลงนามในแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา   (บก .008)  
ที่ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส พิมพออกจากระบบ หากผูเสนอราคาไมลงนามในแบบยืนยันราคา
สุดทายในการเสนอราคา (บก.008)  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 
   (6) ผู เสนอราคาที่ เขารวมประกวดราคาฯ   จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
ประกวดราคาฯ  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา 
   (7) ผูมี สิทธิ เสนอราคาตองศึกษาการใชโปรแกรมของผู ใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส โดย Download ไดที่เว็บไซต  www.gprocurement.go.th  และทดลองการใชโปรแกรมไดที่
เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
   (8) ผูมีสิทธิเสนอราคา ตองเขาประจําสถานที่ที่จัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น ในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และหามออกจากหองเสนอราคาจนกวาจะหมดเวลาการ
เสนอราคาหรือเสร็จสิ้นการเสนอราคา 
   (9) หามนําเครื่องมือส่ือสารเขามาในสถานที่เสนอราคา (หองเคาะราคา) 
   (10) หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใดๆ 
   (11) กอนการเสนอราคา 15 นาที ใหทําการทดสอบระบบวาสามารถเสนอราคาได
หรือไม หากมีปญหาก็ใหแจงเจาหนาที่ของรัฐที่ประจําอยู ณ สถานที่นั้น เพื่อไปรายงานคณะกรรมการ
ประกวดราคาตอไป 
   (12) ดําเนินการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถเสนอราคาไดหลายครั้ง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 5. หลักประกันซอง 
  ผู เ สนอร าค าต อ งว า งหลั กประกั นซองพร อมกั บซอง เอกสารทางด าน เทคนิ ค   
จํานวนเงิน…………………..บาท(………………………………….)โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
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   5.1 เงินสด 
   5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 
1.6 (1) 
   5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย  ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ  1.6 (1) 
   5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามขอนี้  กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว  ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด จะ
คืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

   การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

  6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ครั้งนี้  กรมจะพิจารณา
ตัดสินดวย   ราคารวม    .   
  6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ไมถูกตองตาม
ขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปน
ขอผิดพลาด  หรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอกรมเทานั้น 
  6.3 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ของกรม 
   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอม
ประทับตรา (ถามี) อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
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  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา   หรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคา  ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะ 
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  6.5 กรมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได  รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
    ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได  คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อได
วาผูเสนอราคาสามารถดําเนินการตามการประกวดราคาใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  กรมมี
สิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
  6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอ เท็จจริ งภายหลังการประกวดราคาจ า ง ด ว ย ว ิธ ีก า รท า ง
อิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น  และ /หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.8  กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่
มีสิทธิไดรับคัดเลือกดังกลาว  และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
   6.7 ผูเสนอราคาที่คณะกรรมการประกวดราคามีมติรับการเสนอราคา จะตองดําเนินการจัดทํา
ใบแจงปริมาณงานและราคา  (BOQ) ตามขอ 1.3 เพื่อใหขอมูลครบถวนตามรายการที่กําหนด   สงให
คณะกรรมการประกวดราคาภายใน*____วันนับจากวันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงราคารวมของใบแจง
ปริมาณงานและราคา (BOQ) จะตองเทากับราคาตามแบบแจงยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  เวนแตผูเสนอราคามีการปรับลดราคาดังกลาว (* พิจารณาตามความเหมาะสมของงาน) 

 7. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.5  กับกรมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (หา)  ของราคาคาจางที่ประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได  ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด   ดังตอไปนี้ 
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  7.1 เงินสด 
  7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม   โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 
ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

 7.3 หนังสือค้ําประกันของทางธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน    ดัง
ระบุในขอ  1.6 (2) 
  7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนให

สวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 8. คาจางและการจายเงิน 
  8.1 (สําหรับการจางที่เปนราคาตอหนวย) ** 
   กรมจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวยที่
กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา  นอกจากในกรณีตอไปนี้ 
   (1) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ  125  (หนึ่งรอยยี่สิบหา)  แต
ไมเกินรอยละ  150  (หนึ่งรอยหาสิบ)  ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา  
จะจายใหในอัตรารอยละ  90  (เกาสิบ)  ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
   (2)  เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ  150  (หนึ่งรอยหาสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา  จะจายใหในอัตรารอยละ  83  (แปดสิบ
สาม)  ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
   (3) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ  75  (เจ็ดสิบหา)  ของปริมาณงานที่
กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา  จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา  และจะจายเพิ่ม
ชดเชยเปนคา  overhead  และ  mobilization  สําหรับงานรายการนั้น  ในอัตรารอยละ  17  (สิบเจ็ด) ของผลตาง
ระหวางปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ   กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวย
ราคาตอหนวยตามสัญญา 
   (4) กรมจะจายเงินที่เพิ่มขึ้น  หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตน  ในงวด
สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
   กรมจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง  เมื่อกรม
หรือเจาหนาที่ของกรมไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนด
แหงสัญญาทุกประการ  กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง 
   การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ 
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  8.2 (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) ** 

   กรมจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน………..........…….งวด  ดังนี้ 

   งวดที่  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…..........……….ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน.........….………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……........…….วัน 

   งวดที่  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……...........…....ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน..........…………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……........…….วัน 

                    ……………….ฯลฯ………………. 
   งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……..............ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 9. อัตราคาปรับ 

  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ  17  จะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  (ศูนยจุดหนึ่งศูนย)         
ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.5  แลวแตกรณี   จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กดิขึน้
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   -   เดือน          ปนับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 11. การจายเงินลวงหนา 

  ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาคาจางทั้งหมด แต
ทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.6 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ  1.6 (3)  ใหแกกรมกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

 12.  การหักเงินประกันผลงาน 

  ในการจายเงินแตละงวด  กรมจะหักเงินจํานวนรอยละ 10  ของเงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อ
เปนประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน  (สําหรับสัญญาทีเ่ปน
ราคาตอหนวย)  หรือของคาจางทั้งหมด  (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                     คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
            กรมชลประทาน 

189 

  ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (4)  หรือหนังสือ 
ค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลม ใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (4)  มาวางไวตอกรม   เพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 

 กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแก 
ผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 

 13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
  13.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้   ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป.........................    
เงินกูจาก…………………………………..…..และเงินชวยเหลือจาก…………………………………... 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมได รับอนุมัติ เงินคากอสรางจาก   
เงินงบประมาณประจําป.............................เงินกูจาก………………….……..…และเงินชวยเหลือจาก
.......……………………  แลวเทานั้น 
   ราคากลางของงานในการประกวดราคาจาง คร้ังนี้  เปนเงินทั้งสิ้น........................บาท 
(..............................................................) 

 13.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู เสนอราคาซึ่ง เปน 
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

   (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ เรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี   ใหบรรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1)   หรือ  (2)    ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
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 13.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอกรมแลว จะ
ถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขในขอ 4.6 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 13.4 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 7  กรมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทนัที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  13.5 กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  13.6 หากผูเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
   (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด 
   (2) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN  เขาสูระบบ 
    (3) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา 
   กรมจะริบหลักประกันซองบางสวน  เปนจํานวนเงิน.............................................บาท 
(................................................................................................)  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น 
(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   

 14.  การปรับราคาคางานกอสราง 
 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7  จะนํามาใชในกรณีที่คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี้ 
                       (ตามรายละเอียดดังระบุในขอ 1.7)                                         . 
  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา   หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน   ขอ 1.7 

  15.  มาตรฐานฝมือชาง 
 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้

แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว   ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                     คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
            กรมชลประทาน 

191 

ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวา รอยละ 10   ของแตละ
สาขาชาง  จํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
  15.1   ………………………………………………………………………………… 
  15.2   ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………ฯ ล ฯ………………………………………….. 
 

 16.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 

..................กรมชลประทาน……………. 
…………………………………............. 

(วัน เดือน ป) 
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 ตัวอยางที่  7 กําหนดผลงาน 

 

ประกาศกรมชลประทาน 

เร่ือง  ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
การจาง........................................................................................... 

เลขที่ ……………………… 
 
 

 กรมชลประทาน โดย                  (ระบุช่ือหนวยงาน/โครงการ)                      มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จาง…………..……………………………………….…… 
ของงาน/กิจกรรม........................................................................................................... 
 ราคากลางของงาน                          (ลักษณะงาน)                          ในการประกวดราคาจางฯ คร้ัง
นี้  เปนเงินทั้งสิ้น……………………….บาท (…………………………………) ราคากลางของทางราชการ
ดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูเสนอราคาจะตองพิจารณาไปตามนั้น    ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอด
แบบและคํานวณราคางานเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ  หรือเรียกรองราคา
งานเพิ่มเติมในภายหลังไมได 
 ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดงัตอไปนี ้

 1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางฯ ดังกลาว ซ่ึงมีผลงานกอสรางประเภท
เดียวกัน สัญญาเดียวในวงเงินไมนอยกวา.......................บาท (..........................................................) 

 2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว   
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมชลประทาน   
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  
วันประกาศประกวดราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาจางครั้งนี้ 
 กํ าหนดรับฟ งคํ า ชี้ แ จ ง ในวั นที่…………………………….……..เ วล า……………......น .  
ณ............................................................................................................................... 
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 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่…….....................................................เวลา…………….น . 
ณ……………………………………………...................................... 
 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่……..……………
ระหวางเวลา………………………น. ถึง………………………..น. ณ…………………………………. 
 วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  ในวันที่...............................เวลา............น. ถึง..................น. 
สถานที่เสนอราคา.................................................................................... 
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคาชุด
ละ………...บาท ไดที่……………………………………………………ระหวางวันที่……………………. ถึง
วันที่………………………. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข…………………………. ในวันและเวลา
ราชการหรือตรวจสอบขอมูลไดทางเว็บไซต  http://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
 อนึ่ง  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา   โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางฯ ขอ 5 จํานวน……………………
บาท (………………..………………………………) สําหรับหนังสือคํ้าประกันตามแบบดังระบุในเอกสาร
ประกวดราคาจางฯ ขอ 1.6 (1) ตองมีผลใชบังคับตั้งแตวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา  จนถึงวันสิ้นสุด
กําหนดยืนราคา   กรณีหลักประกันซองเปนเช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม   ถาการนําเช็คเขาฝากบัญชีธนาคาร   
จะตองเสียคาใชจายหรือถูกหักคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค  ผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบใน
คาใชจายหรือคาธรรมเนียมดังกลาวทั้งหมด 

 งานจางกอสรางรายนี้ จะดําเนินการโดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
....................... กรมชลประทานสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการประกวดราคา หากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ 
การประกวดราคา ไดกําหนดเงื่อนไขใหมีการจายเงินคาจางลวงหนาในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ของราคา
คาจาง และไดนําสัญญาแบบปรับราคาได (Escalation Factors) ตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 มาใช  ซ่ึงไดกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภท
งานกอสราง สูตร และวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดไวในเงื่อนไขในการประมูลแลว **
เนื่องจากงานกอสรางรายนี้เปนประเภทงานตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี นร 
0205/ว84 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2543 ผูเสนอราคาจะตองจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเกี่ยวกับ  
“ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง”  ยื่นเสนอมาพรอมกับเอกสารประกวดราคา 
รายละเอียดตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

                                                    ประกาศ ณ วนัที่ ……………………………… 

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

                                                               (………………………………………) 

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

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

หมายเหตุ : ** ขอความนี้ใหนํามาประกาศกรณีที่งานกอสรางเขาขายตามมติ ครม  แจงตามหนังสือ. ที่ นร 0205/ว 84 
                         ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543  ถาไมเขาขายใหตัดออก 

 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                     คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
            กรมชลประทาน 

194 

แบบกําหนดผลงาน 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E…………………. 
การจาง…………………………………………………… 

ตามประกาศกรมชลประทาน 
ลงวันที…่…………………………. 

 
 

 กรมชลประทาน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงค จะประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิ เ ล็กทรอนิกส  การจ า ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ณ……………...………………………………………………..……. โด ยมี ข อ แน ะนํ า แ ล ะ ข อ กํ า หนด  
ดังตอไปนี้ 
 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  1.1 แบบรูป รายการละเอียด 
  1.2 แบบใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
  1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.5 แบบสัญญาจาง 
  1.6 แบบหนังสือค้าํประกัน 
   (1) หลักประกนัซอง 
   (2) หลักประกนัสัญญา 
   (3) หลักประกนัการรับเงินคาจางลวงหนา 
   (4) หลักประกนัผลงาน 
  1.7 สูตรการปรับราคา 
  1.8 บทนิยาม 
   (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
    - บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ / หุนสวนผูจัดการ / ผูมีอํานาจควบคุม 
   (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
 *     1.10 ระบบความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
  1.11 แบบหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 

หมายเหตุ   *  ใหนํามากําหนดเปนเงื่อนไขกรณีการจางเขาขายตามมต ิครม.  ไมใชใหตัดออก 
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  1.12 หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงนิ 
  1.13 เงื่อนไขทั่วไปของงานกอสราง 
  1.14 เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
  1.15 รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม 

 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
       2.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.8 
  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  2.5 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจางฯ ในวงเงินไมนอยกวา...................................บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่น ซ่ึง
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวนคือ 
      3.1 สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี 
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
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ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ไดระบุไวใน (1) 
   (3) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบ   ในขอ 1.9 (1) 

  3.2  สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
   (2) หลักประกันซองตามขอ 5 
   (3) ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.2 
   (4) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.4 
   (5)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง ตามขอ 2.5 พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (6) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ตามขอ 1.10 
   (7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2) 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ดังระบุในขอ 1.2  โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลง
ลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหงดวย 
   ผูเสนอราคาจะตองลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังระบุในขอ 1.4    จํานวน  3  ฉบับ  และยื่นมาพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา………..วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได  
  4.3   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…….วันนับถัด
จากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเร่ิมทํางาน 
  4.4 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาฯ ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.5 ผู เสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกสใน
วันที่…………….…ระหวางเวลา.............น.  ถึง...............น. ณ................................................................ 
   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
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   คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ตามขอ 1.8 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธี อ่ืนใดที่มีหลักฐานวา 
ผูเสนอราคารับทราบแลว 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 
1.8 (2) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
   ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
ร วมกันกับผู เสนอราคารายอื่น  และ /หรือเปนผูมีผลประโยชนร วมกันระหว างผู เสนอราคากับ 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน 
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผาน
คุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวนัที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่  เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่มีอยูในสถานที่นั้นทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.6 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ณ วัน เวลา 
และสถานที่ที่กําหนด โดยตองสงผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และยื่นแบบ บก.006  เพื่อลงทะเบียนตอ
หนากรรมการประกวดราคา พรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   เมื่อถึงเวลาเสนอราคาไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่ม
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ผูแทนได แตสามารถถอดถอนผูแทนบางคนดวยเหตุใดเหตุหนึ่งได หากไมสงผูแทนมาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด หรือมาไมทันเวลาลงทะเบียน  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 

    เมื่อถึงกําหนดใหมีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  ผูมีสิทธิเสนอราคาไม Log in 
เขาสูระบบภายในเวลาที่กําหนด   หรือ Log in แลว ไมมีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข โดยเสนอ
ราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตน  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตนที่                      
บาท  (....................................................................................)  (ระบุราคากลาง) 
   (3) ราคาที่ เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
   (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
   (5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส
เสร็จสิ้นแลว   ผู เสนอราคาจะตองลงนามในแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา   (บก .008)  
ที่ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส พิมพออกจากระบบ หากผูเสนอราคาไมลงนามในแบบยืนยันราคา
สุดทายในการเสนอราคา (บก.008)  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 
   (6) ผู เสนอราคาที่ เขารวมประกวดราคาฯ   จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
ประกวดราคาฯ  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา 
   (7) ผูมี สิทธิ เสนอราคาตองศึกษาการใชโปรแกรมของผู ใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส โดย Download ไดที่เว็บไซต  www.gprocurement.go.th  และทดลองการใชโปรแกรมไดที่
เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
   (8) ผูมีสิทธิเสนอราคา ตองเขาประจําสถานที่ที่จัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น ในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และหามออกจากหองเสนอราคาจนกวาจะหมดเวลาการ
เสนอราคาหรือเสร็จสิ้นการเสนอราคา 
   (9) หามนําเครื่องมือส่ือสารเขามาในสถานที่เสนอราคา (หองเคาะราคา) 
   (10) หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใดๆ 
   (11) กอนการเสนอราคา 15 นาที ใหทําการทดสอบระบบวาสามารถเสนอราคาได
หรือไม หากมีปญหาก็ใหแจงเจาหนาที่ของรัฐที่ประจําอยู ณ สถานที่นั้น เพื่อไปรายงานคณะกรรมการ
ประกวดราคาตอไป 
   (12) ดําเนินการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถเสนอราคาไดหลายครั้ง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 5. หลักประกันซอง 
  ผู เ สนอร าค าต อ งว า งหลั กประกั นซองพร อมกั บซอง เอกสารทางด าน เทคนิ ค   
จํานวนเงิน…………………..บาท(………………………………….)โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                     คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
            กรมชลประทาน 

199 

การค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
   5.1 เงินสด 
   5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 
1.6 (1) 
   5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย  ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ  1.6 (1) 
   5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามขอนี้  กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว  ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด จะ
คืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
   การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

  6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ครั้งนี้  กรมจะพิจารณา
ตัดสินดวย   ราคารวม    .   
  6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ไมถูกตองตาม
ขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปน
ขอผิดพลาด  หรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอกรมเทานั้น 
  6.3 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ของกรม 
   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอม
ประทับตรา (ถามี) อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
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   (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา   หรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคา  ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะ 
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  6.5 กรมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได  รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
     ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได  คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินการตามการประกวดราคา ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  
กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
  6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอ เท็จจริ งภายหลังการประกวดราคาจ า ง ด ว ย ว ิธ ีก า รท า ง
อิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น  และ /หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.8  กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่
มีสิทธิไดรับคัดเลือกดังกลาว  และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
   6.7 ผูเสนอราคาที่คณะกรรมการประกวดราคามีมติรับการเสนอราคา จะตองดําเนินการจัดทํา
ใบแจงปริมาณงานและราคา  (BOQ) ตามขอ 1.3 เพื่อใหขอมูลครบถวนตามรายการที่กําหนด   สงให
คณะกรรมการประกวดราคาภายใน*____วันนับจากวันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงราคารวมของใบแจง
ปริมาณงานและราคา (BOQ) จะตองเทากับราคาตามแบบแจงยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตผูเสนอราคามีการปรับลดราคาดังกลาว   (* พิจารณาตามความเหมาะสมของงาน) 

 7. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.5  กับกรมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวาง
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หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (หา)  ของราคาคาจางที่ประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได  ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด   ดังตอไปนี้ 
  7.1 เงินสด 
  7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม   โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 
ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

 7.3 หนังสือค้ําประกันของทางธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุ
ในขอ  1.6 (2) 
  7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ
ในขอ 1.6 (2) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 8. คาจางและการจายเงิน 
  8.1 (สําหรับการจางที่เปนราคาตอหนวย) ** 
   กรมจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวยที่
กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา  นอกจากในกรณีตอไปนี้ 

   (1) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ  125  (หนึ่งรอยยี่สิบหา)  แต
ไมเกินรอยละ  150  (หนึ่งรอยหาสิบ)  ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและ
ราคา  จะจายใหในอัตรารอยละ  90  (เกาสิบ)  ของราคาตอหนวยตามสัญญา 

   (2)  เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ  150  (หนึ่งรอยหาสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา  จะจายใหในอัตรารอยละ  83  (แปดสิบ
สาม)  ของราคาตอหนวยตามสัญญา 

   (3) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ  75  (เจ็ดสิบหา)  ของปริมาณงานที่
กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา  จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา  และจะจาย
เพิ่มชดเชยเปนคา  overhead  และ  mobilization  สําหรับงานรายการนั้น  ในอัตรารอยละ  17  (สิบเจ็ด) ของ
ผลตางระหวางปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ   กับปริมาณงานที่ทําเสร็จ
จริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา 

   (4) กรมจะจายเงินที่เพิ่มขึ้น  หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตน  ในงวด
สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
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   กรมจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง  เมื่อกรม
หรือเจาหนาที่ของกรมไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตาม
ขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ  กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง 

   การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ 

  8.2 (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) ** 

   กรมจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน………..........…….งวด  ดังนี้ 

   งวดที่  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…..........……….ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน.........….………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……........…….วัน 

   งวดที่  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……...........…....ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน..........…………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……........…….วัน 

                    ……………….ฯลฯ………………. 
   งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……..............ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 9. อัตราคาปรับ 

  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ  17  จะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  (ศูนยจุดหนึ่งศูนย)         
ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.5  แลวแตกรณี   จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   -   เดือน          ปนับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตอง
รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 11. การจายเงินลวงหนา 

  ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาคาจางทั้งหมด แต
ทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.6 (3) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.6 (3)  ใหแกกรมกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 
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 12.  การหักเงินประกันผลงาน 

  ในการจายเงินแตละงวด  กรมจะหักเงินจํานวนรอยละ 10  ของเงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อ
เปนประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน  (สําหรับสัญญาที่
เปนราคาตอหนวย)  หรือของคาจางทั้งหมด  (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 

  ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (4)  หรือหนังสือ 
ค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลม ใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (4)  มาวางไวตอกรม   เพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 

  กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแก 
ผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 

 13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
  13.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้   ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป........................    
เงินกูจาก………………………………..…..และเงินชวยเหลือจาก……………………………… 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมได รับอนุมัติ เงินคากอสรางจาก   
เงินงบประมาณประจําป.............................เงินกูจาก………………….……..…และเงินชวยเหลือจาก
.......……………………  แลวเทานั้น 

  ราคากลางของงานในการประกวดราคาจาง คร้ังนี้  เปนเงินทั้งสิ้น........................บาท 
(..............................................................) 

 13.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู เสนอราคาซึ่ง เปน 
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

   (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิ  เชนเดียวกับ เรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี   ให
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บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม   (1)   หรือ  (2)    ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

 13.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอกรมแลว จะ
ถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขในขอ 4.6 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 13.4 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 7  กรมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทนัที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  13.5 กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  13.6 หากผูเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
   (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด 
   (2) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN  เขาสูระบบ 
    (3) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา 
   กรมจะริบหลักประกันซองบางสวน  เปนจํานวนเงิน.............................................บาท 
(................................................................................................)  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น 
(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   

 14.  การปรับราคาคางานกอสราง 
  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7  จะนํามาใชใน

กรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี้ 
                       (ตามรายละเอียดดังระบุในขอ 1.7)                                         . 
  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา   หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน   ขอ 1.7 
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  15.  มาตรฐานฝมือชาง 
  เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว   ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวา รอยละ 10   ของแต
ละสาขาชาง  จํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
  15.1   ………………………………………………………………………………… 
  15.2   ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………ฯ ล ฯ………………………………………….. 
 
 16.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 

 
..................กรมชลประทาน……………. 
…………………………………............. 

(วัน เดือน ป) 
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 ตัวอยางที่  7 วงเงินกอสรางไมเกิน 5 ลานบาท 

 
ประกาศกรมชลประทาน 

เร่ือง  ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
การจาง........................................................................................... 

เลขที่ ……………………… 
 
 

 กรมชลประทาน โดย                  (ระบุช่ือหนวยงาน/โครงการ)                      มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จาง………… ………………………… 
ของงาน/กิจกรรม........................................................................................................... 
 ราคากลางของงาน                          (ลักษณะงาน)                          ในการประกวดราคาจางฯ คร้ัง
นี้  เปนเงินทั้งสิ้น……………….บาท (…………………………………………) ราคากลางของทางราชการ
ดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูเสนอราคาจะตองพิจารณาไปตามนั้น    ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอด
แบบและคํานวณราคางานเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ  หรือเรียกรองราคา
งานเพิ่มเติมในภายหลังไมได 
 ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดงัตอไปนี ้
 1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางฯ  ดังกลาว  
 2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว   
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมชลประทาน   
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  
วันประกาศประกวดราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาจางครั้งนี้ 
 กํ าหนดรับฟ งคํ า ชี้ แ จ ง ในวั นที่…………………………….……..เ วล า……………......น .  
ณ............................................................................................................................... 
 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่…….....................................................เวลา…………….น . 
ณ……………………………………………...................................... 
 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสในวันที่……..…………………
ระหวางเวลา………………………น. ถึง………………………..น. ณ…………………………………. 
 วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  ในวันที่...............................เวลา............น. ถึง..................น. 
สถานที่เสนอราคา.................................................................................... 
 ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกสในราคาชุด
ละ………...บาท ไดที่……………………………………………………ระหวางวันที่……………………. ถึง



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                     คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
            กรมชลประทาน 

207 

วันที่………………………. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข………………………………. ในวันและ
เวลาราชการหรือตรวจสอบขอมูลไดทางเว็บไซต  http://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
 อนึ่ง  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา   โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางฯ ขอ 5 จํานวน……………………
บาท (………………..………………………………) สําหรับหนังสือคํ้าประกันตามแบบดังระบุในเอกสาร
ประกวดราคาจางฯ ขอ 1.6 (1) ตองมีผลใชบังคับตั้งแตวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา  จนถึงวันสิ้นสุด
กําหนดยืนราคา   กรณีหลักประกันซองเปนเช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม   ถาการนําเช็คเขาฝากบัญชีธนาคาร   
จะตองเสียคาใชจายหรือถูกหักคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค  ผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบใน
คาใชจายหรือคาธรรมเนียมดังกลาวทั้งหมด 
 งานจางกอสรางรายนี้ จะดําเนินการโดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ
....................... กรมชลประทานสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการประกวดราคา หากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ 
การประกวดราคา ไดกําหนดเงื่อนไขใหมีการจายเงินคาจางลวงหนาในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ของราคา
คาจาง และไดนําสัญญาแบบปรับราคาได (Escalation Factors) ตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 มาใช  ซ่ึงไดกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภท
งานกอสราง สูตร และวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดไวในเงื่อนไขในการประมูลแลว **
เนื่องจากงานกอสรางรายนี้เปนประเภทงานตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี นร 
0205/ว84 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2543 ผูเสนอราคาจะตองจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเกี่ยวกับ  
“ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง”  ยื่นเสนอมาพรอมกับเอกสารประกวดราคา 
รายละเอียดตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
 

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ………………………………….. 
 
                                                (ลงชื่อ).............................................................. 

 
(…………………………………) 

................................................... ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมชลประทาน 

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

หมายเหตุ : ** ขอความนี้ใหนํามาประกาศกรณีที่งานกอสรางเขาขายตามมติ ครม. แจงตามหนังสือที่ นร 0205/ว 84 
                         ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543  ถาไมเขาขายใหตัดออก 
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แบบวงเงนิไมเกิน 5 ลานบาท 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E…………………. 
การจาง…………………………………………………… 

ตามประกาศกรมชลประทาน 
ลงวันที…่…………………………. 

 
 

 กรมชลประทาน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงค จะประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิ เ ล็กทรอนิกส  การจ า ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ณ……………...………………………………………………..……. โด ยมี ข อ แน ะนํ า แ ล ะ ข อ กํ า หนด  
ดังตอไปนี้ 
 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  1.1 แบบรูป รายการละเอียด 
  1.2 แบบใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
  1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.5 แบบสัญญาจาง 
  1.6 แบบหนังสือค้าํประกัน 
   (1) หลักประกนัซอง 
   (2) หลักประกนัสัญญา 
   (3) หลักประกนัการรับเงินคาจางลวงหนา 
   (4) หลักประกนัผลงาน 
  1.7 สูตรการปรับราคา 
  1.8 บทนยิาม 
   (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
    - บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ / หุนสวนผูจัดการ / ผูมีอํานาจควบคุม 
   (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
 *     1.10 ระบบความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
  1.11 แบบหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

หมายเหตุ   *  ใหนํามากําหนดเปนเงื่อนไขกรณีการจางเขาขายตามมต ิครม.  ไมใชใหตัดออก 
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  1.12 หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงนิ 
  1.13 เงื่อนไขทั่วไปของงานกอสราง 
  1.14 เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
  1.15 รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม 

 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
       2.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.8 
  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวนคือ 
      3.1 สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ไดระบุไวใน (1) 
   (3) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบ   ในขอ 1.9 (1) 
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  3.2  สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
   (2) หลักประกันซองตามขอ 5 
   (3) ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.2 
   (4) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.4 
  * (5) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ตามขอ 1.10 
   (6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2) 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ดังระบุในขอ 1.2  โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลง
ลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหงดวย 
   ผูเสนอราคาจะตองลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังระบุในขอ 1.4    จํานวน  3  ฉบับ  และยื่นมาพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา………..วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได  
  4.3   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…….วันนับถัด
จากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเร่ิมทํางาน 
  4.4 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาฯ ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.5 ผู เสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกสใน
วันที่…………….…ระหวางเวลา.............น.  ถึง...............น. ณ................................................................ 
   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ตามขอ 1.8 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละราย
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ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธี อ่ืนใดที่มีหลักฐานวา 
ผูเสนอราคารับทราบแลว 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 
1.8 (2) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
   ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
ร วมกันกับผู เสนอราคารายอื่น  และ /หรือเปนผูมีผลประโยชนร วมกันระหว างผู เสนอราคากับ 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน 
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผาน
คุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวนัที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่  เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่มีอยูในสถานที่นั้นทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.6 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ณ วัน เวลา 
และสถานที่ที่กําหนด โดยตองสงผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และยื่นแบบ บก.006  เพื่อลงทะเบียนตอ
หนากรรมการประกวดราคา พรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   เมื่อถึงเวลาเสนอราคาไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่ม
ผูแทนได แตสามารถถอดถอนผูแทนบางคนดวยเหตุใดเหตุหนึ่งได หากไมสงผูแทนมาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด หรือมาไมทันเวลาลงทะเบียน  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 

    เมื่อถึงกําหนดใหมีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  ผูมีสิทธิเสนอราคาไม Log in 
เขาสูระบบภายในเวลาที่กําหนด   หรือ Log in แลว ไมมีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข โดยเสนอ
ราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตน  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 
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   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตนที่                      
บาท  (....................................................................................)  (ระบุราคากลาง) 
   (3) ราคาที่ เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
   (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
   (5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส
เสร็จสิ้นแลว   ผู เสนอราคาจะตองลงนามในแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา   (บก .008)  
ที่ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส พิมพออกจากระบบ หากผูเสนอราคาไมลงนามในแบบยืนยันราคา
สุดทายในการเสนอราคา (บก.008)  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 
   (6) ผู เสนอราคาที่ เขารวมประกวดราคาฯ   จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
ประกวดราคาฯ  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา 
   (7) ผูมี สิทธิ เสนอราคาตองศึกษาการใชโปรแกรมของผู ใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส โดย Download ไดที่เว็บไซต  www.gprocurement.go.th  และทดลองการใชโปรแกรมไดที่
เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
   (8) ผูมีสิทธิเสนอราคา ตองเขาประจําสถานที่ที่จัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น ในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และหามออกจากหองเสนอราคาจนกวาจะหมดเวลาการ
เสนอราคาหรือเสร็จสิ้นการเสนอราคา 
   (9) หามนําเครื่องมือส่ือสารเขามาในสถานที่เสนอราคา (หองเคาะราคา) 
   (10) หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใดๆ 
   (11) กอนการเสนอราคา 15 นาที ใหทําการทดสอบระบบวาสามารถเสนอราคาได
หรือไม หากมีปญหาก็ใหแจงเจาหนาที่ของรัฐที่ประจําอยู ณ สถานที่นั้น เพื่อไปรายงานคณะกรรมการ
ประกวดราคาตอไป 
   (12) ดําเนินการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถเสนอราคาไดหลายครั้ง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 5. หลักประกันซอง 
  ผู เ สนอร าค าต อ งว า งหลั กประกั นซองพร อมกั บซอง เอกสารทางด าน เทคนิ ค   
จํานวนเงิน…………………..บาท(………………………………….)โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
   5.1 เงินสด 
   5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
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   5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 
1.6 (1) 
   5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย  ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ  1.6 (1) 
   5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามขอนี้  กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว  ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด จะ
คืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
   การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

  6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ครั้งนี้  กรมจะพิจารณา
ตัดสินดวย   ราคารวม    .   
  6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ไมถูกตองตาม
ขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปน
ขอผิดพลาด  หรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอกรมเทานั้น 
  6.3 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ของกรม 
   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอม
ประทับตรา (ถามี) อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
   6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา   หรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคา  ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะ 
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หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  6.5 กรมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได  รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
    ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได  คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อได
วาผูเสนอราคาสามารถดําเนินการตามการประกวดราคา ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  กรม
มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
  6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอ เท็จจริ งภายหลังการประกวดราคาจ า ง ด ว ย ว ิธ ีก า รท า ง
อิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น  และ /หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.8  กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่
มีสิทธิไดรับคัดเลือกดังกลาว  และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
   6.7 ผูเสนอราคาที่คณะกรรมการประกวดราคามีมติรับการเสนอราคา จะตองดําเนินการจัดทํา
ใบแจงปริมาณงานและราคา  (BOQ) ตามขอ 1.3 เพื่อใหขอมูลครบถวนตามรายการที่กําหนด   สงให
คณะกรรมการประกวดราคาภายใน*____วันนับจากวันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงราคารวมของใบแจง
ปริมาณงานและราคา (BOQ) จะตองเทากับราคาตามแบบแจงยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  เวนแตผูเสนอราคามีการปรับลดราคาดังกลาว  (* พิจารณาตามความเหมาะสมของงาน) 

 7. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.5  กับกรมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (หา)  ของราคาคาจางที่ประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได  ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด   ดังตอไปนี้ 
  7.1 เงินสด 
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  7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม   โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 
ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

 7.3 หนังสือค้ําประกันของทางธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ  1.6 (2) 
  7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ
ในขอ 1.6 (2) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 8. คาจางและการจายเงิน 
  8.1 (สําหรับการจางที่เปนราคาตอหนวย) ** 
   กรมจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวยที่
กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา  นอกจากในกรณีตอไปนี้ 
   (1) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ  125  (หนึ่งรอยยี่สิบหา)  แต
ไมเกินรอยละ  150  (หนึ่งรอยหาสิบ)  ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา  
จะจายใหในอัตรารอยละ  90  (เกาสิบ)  ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
   (2)  เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ  150  (หนึ่งรอยหาสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา  จะจายใหในอัตรารอยละ  83  (แปดสิบ
สาม)  ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
   (3) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ  75  (เจ็ดสิบหา)  ของปริมาณงานที่
กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา  จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา  และจะจายเพิ่ม
ชดเชยเปนคา  overhead  และ  mobilization  สําหรับงานรายการนั้น  ในอัตรารอยละ  17  (สิบเจ็ด) ของผลตาง
ระหวางปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ   กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวย
ราคาตอหนวยตามสัญญา 
   (4) กรมจะจายเงินที่เพิ่มขึ้น  หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตน  ในงวด
สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
   กรมจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง  เมื่อกรม
หรือเจาหนาที่ของกรมไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนด
แหงสัญญาทุกประการ  กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง 
   การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ 
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  8.2 (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) ** 
   กรมจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน………..........…….งวด  ดังนี้ 
   งวดที่  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…..........……….ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน.........….………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……........…….วัน 
   งวดที่  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……...........…....ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน..........…………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……........…….วัน 
                    ……………….ฯลฯ………………. 
   งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……..............ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 9. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ  17  จะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  (ศูนยจุดหนึ่งศูนย)  ของ
คาจางตามสัญญาตอวัน 

 10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.5  แลวแตกรณี   จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กดิขึน้
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   -   เดือน          ปนับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 11. การจายเงินลวงหนา 
  ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาคาจางทั้งหมด แต
ทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.6 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ  1.6 (3)  ใหแกกรมกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

 12.  การหักเงินประกันผลงาน  

  ในการจายเงินแตละงวด  กรมจะหักเงินจํานวนรอยละ 10  ของเงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อ
เปนประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน  (สําหรับสัญญาทีเ่ปน
ราคาตอหนวย)  หรือของคาจางทั้งหมด  (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 
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  ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (4)  หรือหนังสือ 
ค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลม ใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (4)  มาวางไวตอกรม   เพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 

 กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแก 
ผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 

 13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
  13.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้   ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป........................    
เงินกูจาก…………………………………..…..และเงนิชวยเหลือจาก…………………………………... 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมได รับอนุมัติ เงินคากอสรางจาก   
เงินงบประมาณประจําป.............................เงินกูจาก………………….……..…และเงินชวยเหลือจาก
.......……………………  แลวเทานั้น 

  ราคากลางของงานในการประกวดราคาจาง คร้ังนี้  เปนเงินทั้งสิ้น........................บาท 
(..............................................................) 

 13.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู เสนอราคาซึ่ง เปน 
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

   (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิ  เชนเดียวกับ เรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี   ให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม   (1)   หรือ  (2)    ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
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 13.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอกรมแลว จะ
ถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขในขอ 4.6 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 13.4 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 7  กรมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทนัที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  13.5 กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  13.6 หากผูเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
   (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด 
   (2) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN  เขาสูระบบ 
    (3) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา 
   กรมจะริบหลักประกันซองบางสวน  เปนจํานวนเงิน.............................................บาท 
(................................................................................................)  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น 
(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   

 14.  การปรับราคาคางานกอสราง 
  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7  จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี้ 
                       (ตามรายละเอียดดังระบุในขอ 1.7)                                         . 
  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา   หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.7 

  15.  มาตรฐานฝมือชาง 
  เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลว  ผู เสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว    ผู เสนอราคาจะตองมีและ 
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ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ 
ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวา รอยละ 10   
ของแตละสาขาชาง  จํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
  15.1   ………………………………………………………………………………… 
  15.2   ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………ฯ ล ฯ………………………………………….. 
 
 16.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 

 
..................กรมชลประทาน……………. 
…………………………………............. 

(วัน เดือน ป) 
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ตัวอยางที่ 8 

บัญชีแสดงรายชื่อผูซื้อแบบรูปและเอกสารประกวดราคาจางกอสราง 
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่....................งานจางกอสราง............................ 

......................................................................................................................................................................... 
ราคาขายแบบรูปฯ ชุดละ...................................บาท กําหนดขายแบบรูปฯ วันที่............................................. 
ถึงวันที่............................................เวลา..........................................น. กําหนดยื่นเอกสารกวดราคาจางฯวันที่
.....................................................และกําหนดเสนอราคา  วันที่........................................................ 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เสนอราคาเพื่อเขาประกวดราคาจางฯ 
 เปนผูรับจางผานการคัดเลือกขึ้นทะเบยีนเพื่อเขาประกวดราคาจางกอสราง “งานกอสรางชลประทาน”   
ช้ันที่...................ช้ันที่...................ช้ันที่...................../กําหนดผลงาน..................................... 

ใบเสร็จรับเงิน ลําดับ 
ที่ 

บริษัท, หาง เอกสารชุด
ที่ เลมที่ เลขที่ 

ลายมือช่ือ 
ผูรับแบบรูปฯ 

วันที่ 
หมายเลขโทรศัพท

และ FAX 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 ขายเอกสารการประกวดราคาจางฯ.................................ฉบับ 
          ลงชื่อ............................................................ผูขาย 
                (...........................................................) 
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ตัวอยางที่ 9 
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วอยางที่ 10 
 
 
 
 

 

ประกาศกรมชลประทาน 

เร่ือง  รายช่ือผูชนะการประกวดราคาดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  
ซ้ือ/จาง.............................................................................................. 

เลขที่ E...................................... 
----------------------------- 

 
 ตามประกาศกรมชลประทาน โดย         (ระบุช่ือหนวยงาน)      ลงวันที่...................................... 
เพื่อประกวดราคาซื้อ/จาง..........................................................................  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
กําหนดใหยื่นซองเอกสารประกวดราคาฯ   ในวันที่..........................................ระหวางเวลา.......................น. 
ถึง........................น.  ณ.................................................................................. ปรากฏวามีผูสนใจเขายื่นซอง
เอกสารประกวดราคาฯ  จํานวน.............ราย มีผูผานการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา จํานวน..........ราย  
และไดทําการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่................................ระหวางเวลา.............น. 
ถึงเวลา..........................น. รวม.....................นาที ณ.......................................................................................  
ราคาเริ่มตนในการเสนอราคา.............................................................บาท 
 ปรากฏวา...............................................................................เปนผูชนะการประกวดราคา คร้ังนี้ 
เนื่องจากเปนผูที่ เสนอราคาที่ดีที่สุด โดยไดเสนอราคาเปนจํานวนเงิน.......................................บาท  
(.............................................................................................) ซ่ึงเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆ แลว 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกนั 
 

     ประกาศ  ณ  วนัที่  ……….........................................    
              (ลงชื่อ)......................................................... 
                        ประธานคณะกรรมการประกวดราคา  
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เอกสารประกวดราคาจาง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่……………………………… 

การจาง……………………………….……… 
.…………………………………… 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.2  แบบใบยื่นขอเสนอประกวดราคาจาง 
    ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 
เรียน    ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 
 1.  ขาพเจา                                  (ระบุช่ือบริษัท หาง)                  อยูเลขที่                                 .
ถนน                                        ตําบล/แขวง                                         อําเภอ/เขต                                            .
จังหวัด                                โทรศัพท                               โดย                                                                      .   ผู
ลงนามขางทายนี้  ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
เลขที่                    .  และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี)  เลขที่                              โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและ
เงื่อนไขนั้นแลว  รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด  และไมเปนผูทิ้งงานของ
ทางราชการ 

 2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน.....................................................................................  ตาม
ขอกําหนดเงื่อนไข   แบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

 3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา…………………..วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย  และ
กรมอาจรับคําเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว  หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่กรมรองขอ 
 4. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันทีที่ไดรับแจงจากกรม
ชลประทานวาใหเร่ิมทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสารประกวดราคาจางฯ  โดยครบถวน
ถูกตองภายใน…………….วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเร่ิมทํางาน 
 5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสขาพเจารับรองที่จะ 

  5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาจางฯ  กับกรมชลประทาน   
ภายใน  15  (สิบหา)  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสอืใหไปทําสัญญา 
  5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ  7   ของเอกสารการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกกรมชลประทาน  กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวน
รอยละ 5  (หา)  ของราคาตามสัญญา  เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 
  หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตน  ขาพเจายอมใหกรมริบหลักประกัน
ซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน  รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแกกรม  และกรมมีสิทธิ
จะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูประกวดราคาไดหรือกรมอาจเรียกการประกวดราคาจางใหมก็ได 
 6. ขาพเจายอมรบัวากรมไมมีความผูกพันทีจ่ะรับคําเสนอนี ้  รวมทั้งไมตองรับผิดชอบใน
คาใชจายใดๆ อันอาจเกดิขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
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 7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพัน
แหงคําเสนอนี้   

     ขาพเจาขอมอบ……………………………………………………….เพื่อเปนหลักประกัน
ซองเปนจํานวนเงิน…………….…………………..บาท มาพรอมกันนี้ 
 8. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตางๆ  ที่ไดยื่นในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้โดยละเอียดแลว  และเขาใจดีวากรมไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน 
 9. การยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์
ยุติธรรม  และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
หรือหลายบุคคล  หรือกับหางหุนสวนบริษัทใดๆ ที่ไดยื่นขอเสนอในคราวเดียวกัน 

 
                                 เสนอมา ณ วนัที…่………เดือน…………………….พ.ศ………….. 
  
 
                     ลงชื่อ………………………………………. 
                                                                            (………………………………………) 
                                                                    ตําแหนง…………………………………… 
                                                             ประทับตรา (ถามี) 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.3  แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
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คําแนะนําในการกรอก “ใบแจงปริมาณงานและราคา” แบบ “ราคาตอหนวย” (UNIT PRICE) 

 
 ขอ 1. ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตองเสนอราคาโดยกรอกให
ครบถวนตามรายการที่กําหนดใน  “ใบแจงปริมาณงานและราคา”  ใหกับคณะกรรมการประกวดราคา หลัง
ส้ินสุดการเสนอราคา   ทั้งนี้  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับราคากลางของกรม
ชลประทาน 
 ขอ 2. “ปริมาณ”  ในชอง 4 ที่กําหนดใน   “ใบแจงปริมาณงานและราคา”  เปนปริมาณงาน
โดยประมาณ  เมื่อทําจริงอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงไดตามสภาพที่เปนจริงในสนาม  การ
คํานวณหาปริมาณงานที่แทจริงใหยึดวิธีการของกรมชลประทาน 
 ขอ 3. “ราคา”  ในชอง 6 หมายถึง  ราคาตอหนวย (UNIT PRICE)  ของราคางาน  แตละรายการที่
กําหนดโดยใหหมายรวมถึง  คาวัสดุและคาแรงงานในการทํางานดังกลาว 
 ขอ 4. “คาดําเนินการ”  เปนยอดรวมของคาอํานวยการ   คาความผันผวน   คาดอกเบี้ย   คากําไร    
คาภาษีมูลคาเพิ่ม  และคาภาษีอากรอื่นๆ 
 ขอ 5. “ราคาเสนอรวมเฉลี่ย”  ในชอง 8  หมายถึง  ราคาที่ไดนําคาดําเนินการมาคํานวณรวมกับราคา
รวมแตละรายการที่กําหนดในชอง 7 แลว ใหเฉลี่ยเปน  “ราคาเสนอรวมเฉลี่ย”  แตละรายการที่กําหนดในชอง 
8  ซ่ึงรวมแลวตองมีจํานวนเงินเทากับยอดรวมในชอง 7 
 ขอ 6. ราคารวมทั้งสิ้นที่เสนอในลําดับสุดทาย  ตองมีตัวอักษรกํากับไวดวย  หากตัวเลขกับตัวอักษร
ไมตรงกันจะถือตัวอักษรเปนสําคัญ 
 ขอ 7. กรมชลประทานจะถืออัตราราคาตอหนวย (UNIT PRICE)  ที่ไดเจรจาตอรองราคาแลวเปน
เกณฑในการทําสัญญา  โดยจะรวมคาดําเนินการเขาดวยกัน  เพื่อถือเปนอัตราคาจางสําหรับการจายเงินตอไป 
 ขอ 8. ลงชื่อผู เสนอราคา   ถามีตราประทับตามขอบังคับของนิติบุคคลที่ เขาเสนอราคา  ให
ประทับตราใหสมบูรณไวเปนหลักฐาน 
 ขอ 9. ในกรณีที่งานจางนี้อยูในขาย ซ่ึง พรบ. วิชาชีพวิศวกรรมบังคับ  ผูลงชื่อคิดราคาจะตองเปน
วิศวกรผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พรอมทั้งลงเลขทะเบียนใบอนุญาต  ประเภท  สาขา ไวเปน
หลักฐาน 

-------------------------------- 
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คําแนะนําในการกรอก “ใบแจงปริมาณงานและราคา” แบบ “ราคารวม” (LUMP SUM  PRICE) 

 
 ขอ 1. ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตองเสนอราคาโดยกรอกให
ครบถวนตามรายการที่กําหนดใน  “ใบแจงปริมาณงานและราคา”  ใหกับคณะกรรมการประกวดราคา หลัง
ส้ินสุดการเสนอราคา   ทั้งนี้  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับราคากลางของกรม
ชลประทาน 
 ขอ 2. “ปริมาณ”  ในชอง 4 ที่กําหนดใน   “ใบแจงปริมาณงานและราคา”  เปนปริมาณงาน
โดยประมาณ  เมื่อทําจริงอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงไดตามสภาพที่เปนจริงในสนาม  การ
คํานวณหาปริมาณงานที่แทจริงใหยึดวิธีการของกรมชลประทาน 
 ขอ 3. “ราคา”  ในชอง 6 หมายถึง  ราคาตอหนวย (UNIT PRICE)  ของราคางาน  แตละรายการที่
กําหนดโดยใหหมายรวมถึง  คาวัสดุและคาแรงงานในการทํางานดังกลาว 
 ขอ 4. “คาดําเนินการ”  เปนยอดรวมของคาอํานวยการ   คาความผันผวน   คาดอกเบี้ย   คากําไร    
คาภาษีมูลคาเพิ่ม  และคาภาษีอากรอื่นๆ 
 ขอ 5. “ราคาเสนอรวมเฉลี่ย”  ในชอง 8  หมายถึง  ราคาที่ไดนําคาดําเนินการมาคํานวณรวมกับราคา
รวมแตละรายการที่กําหนดในชอง 7 แลว ใหเฉลี่ยเปน  “ราคาเสนอรวมเฉลี่ย”  แตละรายการที่กําหนดในชอง 
8  ซ่ึงรวมแลวตองมีจํานวนเงินเทากับยอดรวมในชอง 7 
 ขอ 6. ราคารวมทั้งสิ้นที่เสนอในลําดับสุดทาย  ตองมีตัวอักษรกํากับไวดวย  หากตัวเลขกับตัวอักษร
ไมตรงกันจะถือตัวอักษรเปนสําคัญ 
 ขอ 7. กรมชลประทานจะถือคาจางเหมารวมทั้งสิ้น  ที่ไดเจรจาตอรองราคาแลวเปนเกณฑในการทํา
สัญญา  โดยจะรวมคาดําเนินการเขาดวยกัน  เพื่อถือเปนอัตราคาจางสําหรับการจายเงินตอไป 
 ขอ 8. ลงชื่อผู เสนอราคา   ถามีตราประทับตามขอบังคับของนิติบุคคลที่ เขาเสนอราคา  ให
ประทับตราใหสมบูรณไวเปนหลักฐาน 
 ขอ 9. ในกรณีที่งานจางนี้อยูในขาย ซ่ึง พรบ. วิชาชีพวิศวกรรมบังคับ  ผูลงชื่อคิดราคาจะตองเปน
วิศวกรผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พรอมทั้งลงเลขทะเบียนใบอนุญาต  ประเภท  สาขา ไวเปน
หลักฐาน 

-------------------------------- 
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แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

 ขอ 1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจาง 
  ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
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หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง 
โดยการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้  เปนหนังสือจัดทําขึ้นเปน  3 ฝาย  ระหวาง       กรมชลประทาน     .   
โดย................................................................... ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคา ซ่ึงตอไปนี้ 
เรียกวา “ผูรับบริการ” โดย                                                                                     (ระบุชื่อบริษัทผูใหบริการตลาดกลางฯ) 
ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา “ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส” ฝายหนึ่ง และ                                                          .   
(ระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ )  โดย.................................................................. ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “ผูมีสิทธิเสนอราคา”  อีกฝายหนึ่ง 
 ทั้ง 3 ฝายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และ วิธีปฏิบัติในการเขารวมประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงคและขอบเขต 
         ผูรับบริการ ประสงคจะเปดทําการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายละเอียด
ขอกําหนดหรือประกาศของกรมชลประทาน  เร่ือง .......................................................................................... 
เลขที่ ........................ ลงวันที่ ........................ และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะ
ใหบริการระบบประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตกลงดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑใน
การใหบริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
           และผู ที่ ได รั บแจ ง ให เป น ผู มี สิทธิ เสนอราคา  ตามประกาศของก ร ม ช ลป ร ะท า น  
เรื่อง ....................................................... เลขที่ ................. ลงวันที่ .............................. จะตองไป
เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ  ขางตน 
 
 2. ขอกําหนดอื่น 
  2.1 หนาท่ีของผูมีสิทธิเสนอราคา 
   2.1.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยตองสง
ผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนได แตสามารถถอดถอนผูแทนบางคน
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งได  
   2.1.2 เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูเสนอราคาคนใดคนหนึ่งของผูมีสิทธิ
เสนอราคาแตละรายท่ีมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.
008 ที่กรรมการประกวดราคานํามามอบให ณ หองเสนอราคาที่ผูมีสิทธิเสนอราคาประจําอยู จึงจะสามารถออก
จากหองเสนอราคาได 
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ตัวอักษร 

   2.1.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผูรับบริการและตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด  รวมทั้งตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ที่แสดงไวในเว็บไซด www.gprocurement.go.th  และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ในครั้งนี้  

  2.2 การยึดหลักประกันซองบางสวนของผูมีสทิธิเสนอราคา 
   ผูรับบริการจะยึดหลักประกันซองบางสวนที่ผูรับบริการกําหนดใหมีในการเขาเสนอราคาจาก 
ผูมีสิทธิเสนอราคา  เปนจํานวนเงิน..........................บาท (...............................................................)  ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
   2.2.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
   2.2.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  
   2.2.3  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   2.2.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอ
ราคา 

  2.3 คาธรรมเนียมการการใหบริการเสนอราคา 
   ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากผูรับบริการใหเปนผูชนะการเสนอราคา  ตองจาย
ชําระคาใชจายในใหบริการเสนอราคาฯ ใหกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เปนจํานวนเงิน
..........................................บาท (……………………………................................................) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แลว) โดยจายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแตไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ  

   2.4 การอุทธรณการเสนอราคา 
   กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของ
หัวหนาหนวยงาน ใหอุทธรณตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ภายใน 
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ใหเสร็จภายใน 30 วัน ซ่ึงในระหวางนี้จะดําเนินการ
ขั้นตอนตอไปมิได 
   ทั้ งนี้  หากผูมี สิทธิ เสนอราคาได อุทธรณในสวนที่ เกี่ ยวของกับระบบหรือขอมูล 
การเสนอราคาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส จะนําสงขอมูลจากฐานขอมูลกลางของเครื่องแมขาย (Log file) และรายงานสรุปผล
การเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอผูรับบริการเทานั้น 
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  2.5 การสงวนสิทธ์ิของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
   2.5.1 ผูมี สิทธิ เสนอราคาที่ตองการเสนอราคาในชวงสุดทายของการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสควรทําการเสนอราคากอนเวลาสิ้นสุดการเสนอราคาฯ  อยางนอย 1 นาที ทั้งนี้เพื่อเปนการเผื่อ
เวลาสําหรับการเดินทางของขอมูลที่เขาสูระบบ Server     
   2.5.2 จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานขอมูลกลางจากเครื่องแมขาย 
(Log file) เปนหลักฐานแสดงการเสนอราคาเทานั้น  
 
 ทั้ง 3 ฝาย ไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน เอกสารประกวดราคา เปนตน จึงไดลงนามพรอมทั้งประทับตราบริษัท 
(ถามี) ไวเปนหลักฐานในเอกสารฉบับนี ้ และขอตอบรับการเขารวมการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันและเวลาดังกลาว 
 
 

(ลงชื่อ) 
 

ตําแหนง 

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

ผูรับบริการ 
 

 
(ลงชื่อ) 

 
ตําแหนง 

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

ผูใหบริการตลาดกลาง 

 
(ลงชื่อ) 

 
ตําแหนง 

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

ผูมีสิทธิเสนอราคา 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.5  แบบสัญญาจาง 
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แบบสัญญาจาง 

สัญญาจางเลขที่........./................... 

 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ……………………………………………………………...….……….. 

ตําบล/แขวง……………………………...…………….อําเภอ/เขต……………...…..……..…………..……..
จังหวัด……………………...…..เมื่ อวันที่….…….….….เดือน………..…..…………..พ .ศ………………
ระหวาง……………………………………………...โดย………………………..………………….…….….
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง”  ฝายหนึ่ง กับ…………………………………….………....…………      
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ ………………………………………………....….….……. มีสํานักงานใหญ
อยูเลขที่……….………… ถนน………………..…….……….ตําบล/แขวง……………..…….……..………..     
อําเภอ/เขต ……..…..……………….จังหวัด…………..……….…….…………โดย……………………...… 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……...……    
ลงวันที่…………………………….…(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่….………….…………….…………..)   
แนบทายสัญญานี้   ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูรับจาง”    อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ1. ขอตกลงวาจาง 
  ผูวาจางตกลงจางและผู รับจางตกลงรับจางทํางาน………………………………….… 

……………………………………………………….………………………………………………………….
ตําบล/แขวง……………………………………… อําเภอ / เขต ……………………….…...…..จังหวัด 
………………………………ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา 
  ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช  ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ชนิดดี   
เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 
  ขอ  2.   เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือวาเปนสวนหนึง่ของสัญญานี้ 
  2.1  ผนวก  1 ……………..(แบบรูป)………..………..จํานวน…………….หนา 
  2.2  ผนวก  2 ………….(รายการละเอยีด)…………….จํานวน…………….หนา 
  2.3  ผนวก  3 ……….(ใบแจงปริมาณงานและราคา)….จํานวน…………….หนา  
  2.4  ผนวก  4………..(ใบยืน่ขอเสนอประกวดราคาจาง)…….จํานวน…………….หนา 
  2.5  ผนวก  5………..(ใบยนืยันราคาสุดทาย)…………จํานวน…………….หนา 
  2.6  ……………….…….……………….ฯลฯ………………..………………… 
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   ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้   ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง 

 ขอ  3.    หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 

      ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน……………………………………….………. 
เปนจํานวนเงิน…………………………….บาท  (…………...………………………………………………) 
มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง   ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานี้แลว 

 ขอ  4.    ก. คาจางและการจายเงิน 

  (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) 
  ผูวาจางตกลงจาย   และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน……….……..……….บาท   
(…………………………………………..….....)   ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน………………..………
บาท    ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ  และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว  โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการแต
ละประเภทดังที่ไดกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา 
  คูสัญญาทั้งสองฝายตางตกลงวาจํานวนปริมาณงานที่กําหนดไวในบัญชีรายการกอสรางหรือ 
ใบแจงปริมาณงานและราคานี้เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น  จํานวนปริมาณงานที่แทจริงอาจจะมากหรือ
นอยกวานี้ก็ได ซ่ึงผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามราคาตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําเสร็จ
จริง  คูสัญญาทั้งสองฝายตางตกลงที่จะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวย หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิด
จากการที่จํานวนปริมาณงานในแตละรายการไดแตกตางไปจากที่กําหนดไวในสัญญา  ทั้งนี้นอกจากในกรณี
ตอไปนี้ 
  4.1   เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ  125   (หนึ่งรอยยี่สิบหา)   แตไมเกิน
รอยละ150   (หนึ่งรอยหาสิบ)   ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจาย
ใหในอัตรารอยละ  90  (เกาสิบ)  ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
  4.2   เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ)  ของปริมาณ
งานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา    จะจายใหในอัตรารอยละ  83  (แปดสิบสาม) ของ
ราคาตอหนวยตามสัญญา 
  4.3   เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ   75   (เจ็ดสิบหา)   ของปริมาณงานที่กําหนด
ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา    จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญาและจะจายเพิ่มชดเชย
เปนคา  Overhead  และ  Mobilization   สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ  17  (สิบเจ็ด)    ของผลตาง
ระหวางปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวย
ราคาตอหนวยตามสัญญา 
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  4.4  ผูวาจางจะจายเงินที่เพิ่มขึ้น  หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตนในงวดสุดทายของ
การจายเงิน  หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่ผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร 
  ผูวาจาง   ตกลงที่จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริงเมื่อผูวา
จางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลวและปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตาม
ขอกําหนดแหงสัญญานี้ทุกประการ   ผูวาจางจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง 
  การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการรวมทั้งการทํา
สถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ  20 
  การจายเงินเงื่อนไขแหงสัญญานี้    ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง 
ช่ือธนาคาร...................................................................สาขา..............................................................................
ช่ือบัญชี.....................................................................เลขที่บัญชี.....................................................................
ทั้งนี้ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและ
ยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 

 ขอ  4.   ข.  คาจางและการจายเงิน 
  (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน………………………….……บาท 
(……………………………………………)  ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ……..…………….……บาท 
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ  และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว  โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกําหนดการ
จายเงินเปนงวด ๆ ดังนี้ 
  งวดที่ 1  เปนจาํนวนเงิน………………….บาท    (……………………..….………………….…)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………….………………………………………………………..
ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………. 
  งวดที่ 2  เปนจาํนวนเงิน………………….บาท    (…………………….………...………………)  
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………...…………....
ใหแลวเสร็จภายใน……………………………………………… 

...........................................................ฯลฯ..................................................................... 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………...….บาท (…...………..……………….……………...)  
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญารวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ  20 
  การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้    ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง  
ช่ื อธนาคาร……………………………………………สาขา………………………………………….…….  
ช่ือบัญชี……………………………………………...และเลขที่บัญชี ……………………………………….
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ทั้งนี้  ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือ คาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ  
และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 

 ขอ 5.  เงินคาจางลวงหนา  
  ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางเปนจํานวนเงิน...........…………..........บาท 
(..........................................……...................….............) ซ่ึงเทากับรอยละ......………........ของราคาจางตาม
สัญญาที่ระบุไวในขอ 4 
  เงินจํานวนดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง   ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตาม
แบบที่ผูวาจางกําหนดให   และผูรับจางตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจาย   และการใชคนืเงนิ
คาจางลวงหนานั้นดังตอไปนี้  
  5.1  ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเทานั้น 
หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนา   หรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่น   ผูวาจาง
อาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับแกหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  5.2   เมื่อผูวาจางเรียกรอง   ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนาเพื่อพิสูจนวา
ไดเปนไปตามขอ 5.1   ภายในกําหนด 15 วัน  นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง    หากผูรับจางไมอาจแสดง
หลักฐานดังกลาวภายในกําหนด 15 วัน    ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับแก
หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  5.3  ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจาง   ผูวาจางจะหักเงินคาจางไวจํานวนรอยละ  15  ของเงิน
คาจางที่ผูรับจางจะไดรับในแตละงวด   ทั้งนี้   จนกวาจํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนา
ที่ผูรับจางไดรับไปแลว 
  5.4  เงินจํานวนใด ๆ  ก็ตาม   ที่ผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพื่อชําระหนี้หรือเพื่อชดใชความ
รับผิดตาง ๆ ตามสัญญา   ผูวาจางจะหักเอาเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจาง   กอนที่จะหักชดใชคืนเงิน
คาจางลวงหนา 
  5.5  ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ผูรับจาง
จะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว   ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนที่เหลือนั้นใหแกผูวาจางภายใน 7 
วัน  นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
  ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาใหแกผูรับจาง    ตอเมื่อผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบ
จํานวนเงินลวงหนาตามขอ 5 
 ขอ  6.   การหักเงินประกันผลงาน   
 ในการจายเงินใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ………….ของเงินที่ตอง
จายในงวดนั้นเพื่อประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน 
(สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) หรือจํานวน………………………...….บาท (สําหรับสัญญาที่เปนราคา



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                     คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
            กรมชลประทาน 

240 

เหมารวม)  ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผูรับจางจะตองวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไวตอหนาผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 

 ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ / หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวตามวรรค
หนึ่ง ใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 

 ขอ  7. กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

  ภายในกําหนด……….…….…วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู รับจางจะตองเสนอ
แผนงานใหเปนที่พอใจแกผูวาจางโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานและกําหนดเวลาที่ตองใชในการทํางาน
หลักตาง ๆ ใหแลวเสร็จ 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในกําหนด……….…วัน   นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจงให
เร่ิมทํางาน และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด……….…วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง
ดังกลาวนั้น 
  การนับระยะเวลาตามที่กําหนดในวรรคกอนใหคํานวณนับตามปฏิทิน วันสุดทายตรงกับวันใด
แมจะเปนวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการ หรือตามประเพณีก็ตาม ใหถือวาวันดังกลาวเปนวันครบ
ระยะเวลาที่กําหนด 
  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จลาชา
เกินกวากําหนดเวลาหรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลายหรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง 
ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ไดและมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
  การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น   ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิด
ตามสัญญา 

 ขอ 8.   ความรบัผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 

  เมื่องานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหมใน
กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  7  หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจางนี้  ภายใน
กําหนด………ป ……..เดือน  นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้น
เกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตอง
ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชาโดยผูวาจางไมตอง
ออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้นหากผูรับจางบิดพร้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด…….วันนับแตวันที่
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนดใหผูวา
จางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

 ขอ  9.   การจางชวง 
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  ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอนทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอื่น  ความ
ยินยอมดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจาง
จะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผู
รับจางชวงนั้นทุกประการ 

 ขอ 10.   การควบคุมงานของผูรับจาง 

  ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญและใน
ระหวางทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาวจะตอง
เปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตาง ๆ ที่ไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้น
ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง  การแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือและ
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง  การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิไดหากไมไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาจางกอน 
  ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนไดรับมอบอํานาจนั้น  โดยแจงเปนหนังสือไปยังผู
รับจาง และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

 ขอ  11.  ความรับผิดของผูรับจาง 

  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
  ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้นแมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี
อันเกิดจากความผิดของผูวาจางผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดยคาใชจาย
ของผูรับจางเองความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทายซึ่ง
หลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรองหรือความเสียหายดังกลาวใน ขอ  8  เทานั้น 

 ขอ  12.  การจายเงินแกลูกจาง 

  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตรา และตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางได
ตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก ผูวาจางมีสิทธิที่
จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางได
จายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึงความ
รับผิดทั้งปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนได
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ตามกฎหมาย  ซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่นที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจาง
มาทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ยประกันภัย
ใหแกผูวาจาง เมื่อผูวาจางเรียกรอง    

 ขอ 13.  การตรวจงานจาง 
  ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเขาไปตรวจการ
งานในโรงงานและสถานที่ที่กําลังกอสรางไดทุกเวลา  และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความ
ชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 
  การที่มีกรรมการตรวจการจางผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําใหผูรับจางพนความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

 ขอ 14.   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 

  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถวน
แลวหากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรอื
ทางเทคนิค  ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจาง   หรือผูควบคุมงานหรือบริษัท
ที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มขึ้นจากผูวาจางไมได 

 ขอ 15.   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 

  ผูรับจางตกลงวา  กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งมี
อํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการ
จางผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดกิจการนั้น ช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ 
ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได 

 ขอ 16.  งานพเิศษและการแกไขงาน 

  ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา  หาก
งานพิเศษนั้น ๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้  นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูป และขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะแต
อยางใด 
  อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดสําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น 
หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใด ๆที่จะ
นํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือ
ราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี)  กันใหม เพื่อความเหมาะสม  ในกรณีที่ตกลงกันไมไดผูวาจางจะ
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กําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของผูวาจาง      

 ขอ 17.   คาปรบั 
  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญาและผูวาจางยังมิได
บอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ…………บาทและจะตองชาํระ
ค าใชจ ายในการควบคุมงานในเมื่อ ผู ว าจ างตองจ างผูควบคุมงานอีกตอหนึ่ ง เปนจํ านวนเงินวัน
ละ………………บาทนับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันที่
ทํางานแลวเสร็จจริงนอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางาน     
ลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 
  ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้นหากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 18  ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอ
เรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผู
รับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ 18.   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 

  ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา   ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นตอจน
แลวเสร็จได    ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสรางสิ่งที่สรางขึ้นชั่วคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตาง ๆ   ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะ
เห็นสมควร   
  ในกรณีดังกลาวผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนตามแต
จะเห็นสมควร  นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย  ซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการ
ปฏิบัติงาน และคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตาม
สัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงิน
ใด ๆ  ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได 

 

 ขอ 19.   การกําหนดคาเสียหาย 

  คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญญานี้ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงิน
คาจางที่คางจายหรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง   หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได 
  หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด 
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด 
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 ขอ 20.  การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 

  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง  ตัวแทน หรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยายบรรดาเครื่องใช
ในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตาง ๆ (ถามี)  ทั้งจะตองกลบเกลี่ยพื้นดินให
เรียบรอย  เพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาด และใชการไดทันที 
 
 ขอ  21.  การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 

  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง 
หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอม
หลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้น
ส้ินสุดลง 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่งใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรองใน
การที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพรองของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

 การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 

 ขอ  22.  การใชเรือไทย 

  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศรวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณที่ตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเองหรือ
นําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทย
เดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูรับจางตอง
จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศ
ไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีกอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุก โดยเรืออ่ืนได  ทั้งนี้ไมวาการสั่ง
หรือส่ังซื้อส่ิงของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบ เอฟโอบี,    ซีเอฟอาร, ซีเอฟไอ   หรือ แบบอื่นใด 
  ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง  ถางานนั้นมีส่ิงของตามวรรคแรก ผูรับจางจะตองสง
มอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นซึ่งแสดงไดวาบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 
  ในกรณีที่ส่ิงของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทยผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวา ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซึ่งแสดงวา ไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม
บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย 
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 ในกรณีที่ผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูวา
จาง  แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาจางผูวาจางมีสิทธิรับงานดังกลาว
ไวกอน  และชําระเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

 ขอ  23.  มาตรฐานฝมือชาง 

  ผูรับจางตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง 
จาก……………………………………….หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.  หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ……… ของแตละสาขาชางแต
จะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
  23.1…………………………………………………………………………………… 
  23.2…………………………………………………………………………………… 
        ………………………………………ฯลฯ………………………………………. 
  ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมดโดยจาํแนกตามแตละสาขาชางและระดับชาง 
พรอมกับระบรุายช่ือชางผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรกนํามา
แสดงพรอมหลักฐานตาง ๆตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน กอนเริม่ลงมือทํางาน และพรอม
ที่จะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง 
  สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
    ลงชื่อ..............................................................ผูวาจาง 
            (..............................................................) 
    ลงชื่อ..............................................................ผูรับจาง 
            (..............................................................) 
    ลงชื่อ..............................................................พยาน 
            (..............................................................) 
                  ลงชื่อ..............................................................พยาน 
            (..............................................................) 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.6 (1)  แบบหนังสือค้ําประกัน   (หลักประกันซอง) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันซอง) 

เลขที่.................................................                                                   วันที่.......................................... 
 

  ขาพเจา...................(ช่ือธนาคาร/บริษัทเงินทุน)...................................สํานักงานตั้งอยู
เลขที่………...…… ถนน.....................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต
.................................. จังหวัด............................โดย.......................................................................ผูมีอํานาจลง
นามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุนขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ..........(ช่ือสวนราชการผูประกวด
ราคา)...................... ดังมีขอความดังตอไปนี้ 
  1. ตามที่ . . . . . . .  ( ช่ือผู เสนอราคา) . . . . . . . .ไดยื่นเอกสารประกวดราคาสําหรับการจัดจาง
........................... ................................ .ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.......................................... ซ่ึงตองวาง
หลักประกันซองตามเงื่อนไขในการประกวดราคาตอ….(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา)........ เปนจํานวนเงิน
.............…......…........บาท (................................………..…....................................) นั้น 
   ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้
ช้ันตน ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของ........(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา)..........จํานวนไมเกิน
........................บาท (..........................................................) ในกรณี....... (ช่ือผูเสนอราคา)..............ไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการประกวดราคา  อันเปนเหตุให............(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา)...........มีสิทธิริบ
หลักประกันซองการประกวดราคาหรือใหชดใชคาเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที่...........(ช่ือผูเสนอราคา).............. 
ไดถอนใบยื่นขอเสนอของตนภายในระยะเวลาที่ใบยื่นขอเสนอยังมีผลอยู หรือมิไดไปลงนามในสัญญาเมื่อ
ไดรับแจงไปทําสัญญา หรือมิไดวางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประมูล  โดย
ขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยงและ .........(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา)........ ไมจําเปนตองเรียกรอง
ให..............(ช่ือผูเสนอราคา)....................ชําระหนี้นั้นกอน 
  2.  หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแต (วันยื่นซองเอกสารประกวดราคาฯ) ถึง (วันสิ้นสุด
กําหนดยืนราคา) และ ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 
  3.  ถา..................(ช่ือผูเสนอราคา).............ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป  
ขาพเจายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ไดขยายออกไป
ดังกลาว 
  ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
    ลงช่ือ.........................................................................ผูคํ้าประกัน 
     (..........................................................................) 
    ตําแหนง......................................................................... 

   ลงช่ือ.............................................................................พยาน 
     (..........................................................................) 
    ลงช่ือ.............................................................................พยาน 
     (..........................................................................) 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.6 (2) แบบหนังสือค้ําประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
เลขที่.................................................                                                      วันที่.............................................. 

 
ขาพเจา......................(ช่ือธนาคาร).........................สํานักงานตั้งอยูเลขที่..................ถนน..........................  

ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวดั....................................... 
โดย.................................................................. ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้
ใหไวตอ ................(ช่ือสวนราชการผูวาจาง)..........................ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง”  ดังมีขอความ
ดังตอไปนี ้
 1. ตามที่...................(ช่ือผูรับจาง).................ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ ผูรับจาง”  ไดทําสัญญาจาง
................. กับผูวาจาง ตามสัญญาเลขที่.......................…..ลงวันที่.....................................ซ่ึงผูรับจางตองวาง 
หลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญาตอผูวาจางเปนจํานวนเงิน........................................................................บาท 
(..............................................) ซ่ึงเทากับรอยละ..............(...............................)  ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา 
  ขาพเจายอมผกูพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกนัชนิดเพกิถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้
ช้ันตน ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของผูวาจางจํานวนไมเกนิ.......... ……......บาท (................................) 
 ในกรณีที่ผูรับจางกอใหเกดิความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือคาใชจายใด ๆ หรือผูรับจางมิได
ปฏิบัติตามภาระหนาทีใ่ด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งนี้ โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อ
โตแยงและผูวาจางไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหนีน้ั้นกอน 
  2. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางหรือยนิยอมใหผูรับจางปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด 
ๆ ในสัญญาใหถือวาขาพเจาไดยนิยอมในกรณีนัน้ๆดวย 

  3. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาจางดังกลาวขางตนจนถึงวนัทีภ่าระหนาที่
ทั้งหลายของผูรับจางไดปฏิบตัใิหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพกิถอนการค้ําประกันไมวากรณีใด ๆ 

ตราบเทาที่ 
ผูรับจางยังตองรับผิดชอบตอผูวาจางตามสัญญาจางอยู 

 
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 
ลงชื่อ..................................................................ผูค้ําประกัน 

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

 
ลงชื่อ..................................................................พยาน 

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

ลงชื่อ..................................................................พยาน 
(...................................................................) 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

  ขอ 1.6 (3)   แบบหนังสือค้ําประกัน  
     (หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา) 

 
เลขที่................................................     วันที่.............................................. 
 
  ขาพเจา.............(ช่ือธนาคาร)......................สํานักงานตั้งอยูเลขที่...................ถนน
...................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด
............................…......................โดย.................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพนั
ธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ .........................(ช่ือสวนราชการผูวาจาง).............................
ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ผูวาจาง”  ดังมีขอความตอไปนี ้
  1. ตามที่..................(ช่ือผูรับจาง)...............ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ ผูรับจาง”  ไดทําสัญญากับผู
วาจาง ตามสัญญาเลขที่......…….....….ลงวันที่.................................. ซ่ึงผูรับจางมีสิทธิที่จะขอรับเงินคาจาง
ลวงหนาเปนจาํนวนเงิน ..........................................บาท 
(...............................….……….....................................) นัน้ 
   2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันการจายเงินคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไป    ภายในวงเงินไมเกิน 
.........………..….......บาท (....................……….….........................................) 
  3. หากผูรับจางซึ่งไดรับเงินคาจางลวงหนาตามขอ 1 จากผูวาจางไปแลว ไมปฏิบัติตามสัญญา
หรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ แนบทายสัญญา อันเปนเหตุใหตองจายเงนิคาจางลวงหนาทีไ่ดรับไปดังกลาวคนืใหแกผูวา
จาง หรือผูรับจางมีความผูกพันที่จะตองจายคืนเงินคาจางลวงหนาแกผูวาจางไมวากรณีใดๆ ขาพเจาตกลงที่จะ
จายคืนคาจางลวงหนาเต็มตามจํานวน...................….บาท (.............................................……....) หรือตาม
จํานวนที่ยังคางอยูใหแกผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ดรับคาํบอกกลาวเปนหนังสือจากผูวาจาง โดย
ผูวาจางไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหนีน้ั้นกอน 
  4. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางหรือยินยอมใหผูรับจางปฏิบัติผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย 
  5.  ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูรับจางยังตองรับผิดชอบตอ
ผูวาจางตามสัญญาอยู 
  ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
    ลงชื่อ..............................................................ผูค้ําประกัน 
           (...................................................................) 
    ตําแหนง.............................................................. 
 
    ลงชื่อ..................................................................พยาน 
           (...................................................................) 
 
    ลงชื่อ..................................................................พยาน 
           (...................................................................) 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.6 (4)  แบบหนังสือค้ําประกัน   (หลักประกันผลงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) 
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เลขที่…...………………..                                    วันที…่…………………………. 
 

  ขาพเจา…....……(ช่ือธนาคาร)……สํานักงานตั้งอยูเลขที่…………..………ถนน……………… 
ตําบล/แขวง…….......……..…..……อําเภอ/เขต……………………...…..………จังหวัด……………….…… 
โดย………………………….……………………..…..ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกนั 
ฉบับนี้ไวตอ………(ช่ือสวนราชการผูวาจาง)….……ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ผูวาจาง”   ดังมีขอความตอไปนี ้
  1. ตามที่……………..(ช่ือผูรับจาง)…………………….…ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง”ไดทํา
สัญญากับผูวาจางตามสัญญาเลขที่………………ลงวันที่………………......……โดยตามสัญญาดังกลาวผู
วาจางจะหกัเงนิประกันผลงานไวในอัตรารอยละ………..(……. …….%)ของคาจางแตละงวดที่ถึงกําหนดจาย
ใหแกผูรับจางนั้น 
  2.  ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกันผูรับจาง  สําหรับเงินประกนัผลงาน  ซ่ึงผูวาจางไดหัก
จากคาจางที่ไดจายใหแกผูรับจางตั้งแตงวดที่………ถึงงวดที…่…เปนจํานวนเงนิทัง้สิ้น…………..……..บาท 
  (………………………………………………..…..)ซ่ึงผูรับจางไดขอรับคืนไป  กลาวคือหากผูรับจางปฏิบัติ
บกพรอง  หรือผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งอนักอใหเกิดความเสียหายใดแกผูวาจาง    หรือจะตองรับผิดชดใชหนีแ้กผู
วาจางไมวากรณีใด  ขาพเจายอมชําระเงินคาเสียหายหรือหนี้ดังกลาวขางตน ใหแกผูวาจางทันทีที่ไดรับแจงเปน
หนังสือจากผูวาจาง  โดยผูวาจางไมตองบอกกลาวลวงหนา  หรือไมตองใชสิทธิทางศาลกอน   ทั้งผูวาจางไมมี
หนาที่ตองพิสูจนถึงขอบกพรองดังกลาวของผูรับจางแตประการใดอกีดวย 
  3.  หากผูวาจางไดขยายเวลาใหแกผูรับจางหรือยินยอมใหผูรับจางปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ใด ๆ ในสัญญา  ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย 
  4.  ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใด  ๆ    ตราบเทาที่ผูรับจางยังตองรับผิดชอบ
ตอผูวาจางตามสัญญาอยู 
  ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
    ลงชื่อ..............................................................ผูค้ําประกัน 
           (...................................................................) 
    ตําแหนง.............................................................. 
 
    ลงชื่อ..................................................................พยาน 
           (...................................................................) 
 
    ลงชื่อ..................................................................พยาน 
           (...................................................................) 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.7  สูตรการปรับราคา 
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เงื่อนไข   หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง  สูตรและวิธีการคํานวณทีใ่ชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

 
1.  เงื่อนไขและหลักเกณฑ 
 1.1 สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา  เมื่อดัชนี
ราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย  มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อเดือนที่ทําการ
ประมูล 
 1.2 การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้  เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตอง
เรียกรองภายในกําหนด  90  วัน   นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย   หากพนกําหนดนี้ไปแลวผูรับ
จางไมมีสิทธิ์ที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป  และในกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกรอง
เงินคืนจากผูรับจาง  ผูวาจางที่เปนคูสัญญาจะเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็วหรือหักคางานของงวดตอไป  หรือ
หักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี 
 1.3 การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลดและการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและใหถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่ส้ินสุด 
 
2.  สูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
 ในการพจิารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตร   ดังนี้ 
  P = (Po) x (K) 
  P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดทีจ่ะตองจายใหผูรับจาง 
  Po = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประกวดราคาได  หรือราคาคางานเปนงวด 
    ซ่ึงระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี 
  K = ESCALATION  FACTOR  ที่หักดวย  4%   เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวกเพิ่ม 4% 
     เมื่อตองเรียกคางานคืน 
 สูตรสําหรับคํานวณคา   K   ในตารางแสดงปริมาณวัสดแุละราคาคากอสรางดังนี้ 
 สูตรท่ี   K      =       
 สูตรท่ี   K      =       
 สูตรท่ี K      =       
 สูตรท่ี K      =       
 สูตรท่ี K      =       
 สูตรท่ี K      =       
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 สูตรท่ี K      =       
 สูตรท่ี K      =       
3.  ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรบัราคาได   จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณชิย 
 
 K = ESCALATION  FACTOR 
 It = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Io = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ  ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
 Ct = ดัชนีราคาซีเมนต    ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Co = ดัชนีราคาซีเมนต    ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
 Mt = ดัชนีราคาวัสดกุอสราง  (ไมรวมเหล็กและซเีมนต)  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Mo = ดัชนีราคาวัสดกุอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต)  ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
 St = ดัชนีราคาเหลก็  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 So = ดัชนีราคาเหลก็    ในเดือนทีท่ําการประกวดราคา 
 Gt = ดัชนีราคาเหลก็แผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 GO = ดัชนีราคาเหลก็แผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
 At = ดัชนีราคาแอสฟสท ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Ao = ดัชนีราคาแอสฟสท ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
 Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรและบรภิัณฑ   ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรและบรภิัณฑ   ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
 Ft = ดัชนีราคาน้ํามนัดีเซลหมุนเรว็  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Fo = ดัชนีราคาน้ํามนัดีเซลหมุนเรว็  ในเดือนที่ทาํการประกวดราคา 
 ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 ACo = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
 PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
 GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี  ในเดือนทีส่งงานแตละงวด 
 GIPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี  ในเดือนทีท่ําการประกวดราคา 
 PEt = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POL YETHYLENE  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 PEo = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POL YETHYLENE  ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
 Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่ทําการประกวดราคา 
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4. วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
 4.1 การกําหนดคา  K  จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ
กระทรวงพาณิชย  โดยใชฐานของป  2530  เปนเกณฑในการคํานวณ 
 4.2 การกําหนดคา K สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน  จะตอง
แยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลกัษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรที่ไดกําหนดไว 
 4.3 การคํานวณคา  K  กําหนดใหใชเลขทศนิยม  3  ตําแหนง   ทุกขั้นตอนโดยไมมีการปดเศษและ
กําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ)  ใหเปนผลสําเร็จกอน  แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขคงที่หนาเลข
สัมพันธนั้น 
 4.4 ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางาน  จากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง  เมื่อคา  
K  ตามสูตร  สําหรับงานกอสรางนั้น ๆ ในเดือนที่สงมอบงาน  มีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K  ในเดือนที่ทําการ
ประมูลมากกวา  4%  ขึ้นไป  โดยนําเฉพาะสวนที่เกิน  4%   มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางาน  แลวแตกรณี  
(โดยไมคิด  4%  แรกให) 
 4.5 ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา  
โดยเปนความผิดของผูรับจางคา  K  ตามสูตรตาง ๆ  ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา  K  ของเดือน
สุดทายตามอายุสัญญา  หรือคา  K  ของเดือนที่สงมอบงานจริง  แลวแตวาคา  K  ตัวใดจะมีคานอยกวา 
 4.6  การจายเงินแตละงวดจะจายคางานที่ผูรับจางทําไดในแตละงวดตามสัญญาไปกอน  สวนคางาน
เพิ่มหรือลดลงซึ่งจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง  ซ่ึงนํามาคํานวณหาคา  K   ของเดือนที่สง
มอบงานงวดนั้น ๆ  เปนที่แนนอนแลว  เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดผูวาจางจะขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณตอไป 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.8  บทนิยาม 
  1.  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
  2.  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
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บทนิยาม 
 

 "ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน" หมายความวา บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาเพื่อรับจางในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกรม เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดย
ทางตรง หรือทางออม ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น ที่เขาเสนอราคาเพื่อรับจางในการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกรมในคราวเดียวกัน 
 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง หรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน 
ไดแก การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกัน ในลักษณะดังนี้ 
 (1) มีความสัมพันธกัน ในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร 
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจ หรือ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการ ของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย 
ที่เสนอราคาใหแก กรมในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
 (2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวน ในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่ เสนอราคา  ใหแกกรมในการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
  คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา 
  (ก) กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หมายความวา  
ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด 
  (ข) กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
 (3) มีความสัมพันธกัน ในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เขาเสนอราคา ใหแกกรมในการประกวดราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการถือหุน
ของบุคคลดังกลาว 
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 ในกรณีบุคคลใด ใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปน
หุนสวน หรือผูถือหุนโดยที่ตนเอง เปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน ที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกกรม ในการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคา หรือผูเสนองานนั้น มีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) 
แลวแตกรณี 
 “การขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายการกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสให มีการแขงขัน
ราคา อยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอกรม ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอใหหรือ
รับวาจะใหเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด หรือใหกําลังประทุษราย หรือขมขู
วาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค
ที่จะแสวงหาประโยชน ในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชน แกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใด 
เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคา อยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความ 
ไดเปรียบกรม โดยมิใชเปนไป ในทางประกอบธุรกิจปกติ   

 
 

---------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.9  แบบบัญชีเอกสาร 
    1. แบบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 
     - บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ/ผูมีอํานาจควบคุม 

    2. แบบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 
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บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
 

 1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 O (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 
 O  (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีผูถือหุนรายใหญ  จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 

 2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 
 O  (ก) บุคคลธรรมดา 
  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูนั้น  จํานวน……………..แผน 
 O  (ข) คณะบคุคล 
  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  จํานวน……………..แผน 
  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูเปนหุนสวน  จํานวน……………..แผน 

 3. ในกรณีผูเสนอราคา เปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
 สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  จํานวน……………..แผน 
 O  (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 
  -บุคคลสัญชาติไทย 
  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  จํานวน……………..แผน 
  -บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 
  สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน……………..แผน 
 O  (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
  -หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 
                             -บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
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  สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีผูถือหุนรายใหญ  จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 
         4. อ่ืน ๆ (ถามี) 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบยื่นขอเสนอในการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ…………………….……………..ผูเสนอราคา 
               (……………………………..……) 
                       ประทับตรา (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  : ในกรณีที่เอกสารใด  สวนราชการมิไดเปนผูจัดทําใหตามมาตรฐานของทางราชการ   
ผูเสนอราคาสามารถจัดทํา  และรับรองความถูกตองของเอกสารได  เชน  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  บัญชี
รายช่ือกรรมการผูจัดการ  และบัญชีรายช่ือผูถือหุน  เปนตน 

 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                     คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
            กรมชลประทาน 

264 

บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ / หุนสวนผูจัดการ / ผูมีอํานาจควบคุม 

หาง / บริษัท............................................................................ 

---------------------------------- 
 
นิติบุคคลประเภทหาง / บริษทั........................................................................................................................... 
ทะเบียนเลขที่....................................................................จดทะเบยีนเมื่อวันที่................................................. 
ทุนจดทะเบียน..................................................... บาท (..................................................................................) 
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่.......................... ซอย..................................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ / เขต........................................จังหวดั........................................... 
 
 รายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ   มีจํานวน............................คน 
 1 ....................................................................................................... 
 2 ....................................................................................................... 
 3 ....................................................................................................... 
 4 ....................................................................................................... 
 5 ....................................................................................................... 
 6 ....................................................................................................... 
 7 ....................................................................................................... 
 8 ....................................................................................................... 
 9 ....................................................................................................... 
 10 ....................................................................................................... 

 รายชื่อผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี) มีจํานวน............................คน 
 1 ....................................................................................................... 
 2 ....................................................................................................... 
 3 ....................................................................................................... 
 4 ....................................................................................................... 
 5 ....................................................................................................... 
 
   รับรองไว ณ วนัที่ .......................................................... 
    (ลงชื่อ)................................................................. 
     (............................................................) 

          ประทับตรา (ถามี) 
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บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
 

 1. หนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ 
  ใหบุคคลอื่น ลงนามในใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแทน  
  จํานวน …………..แผน 

 2. หลักประกนัซอง จํานวน……………แผน 
 3. สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง (ถามี) จํานวน ………………..แผน 
 4. ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน...................แผน 
 5. หนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จํานวน..............แผน 
 6. อ่ืนๆ (ถามี) 

  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐาน  ที่ขาพเจายื่นในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ…………………….……………..ผูเสนอราคา 
               (……………………………..……) 
                      ประทับตรา (ถามี) 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.10  ขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยู 
      ในวันยื่นขอเสนอของผูเสนอราคา 
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ขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันยื่นขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอ 
 
 ขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันยื่นขอเสนอขึ้นอยูกับลําดับชั้นของผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการจางของกรม  แตละงานที่มีสิทธิซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 1.  ขีดความสามารถและความพรอมท่ีมีอยูในวันยื่นขอเสนอดานบุคลากร 
  ผูยื่นขอเสนอตองเสนอบุคลากรหลักในดานตางๆ  ตามขอ  1.1  ซ่ึงบุคลากรแตละดานตองไม
เปนบุคคลเดียวกัน  โดยเสนอไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในขอ  1.2  หรือ  1.3 
  1.1 บุคลากรหลักดานการควบคุมงานกอสราง 
   1.1.1 วิศวกรโยธา  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธา  หรือ ระดับ  สามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา   ไมนอยกวา  10  ป  โดยวิศวกรโยธา  
จะตองเปนผูมีประสบการณในการศึกษาความเหมาะสม  หรือทํางานดานออกแบบ  หรือควบคุมงานกอสราง  
หรือวางแผนงานกอสรางอยางนอย  1  โครงการ  จํานวน  1  คน 
   1.1.2 วิศวกรโยธา  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ไมต่ํากวา  ระดับ
สามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไมนอยกวา  5  ป  และมีประสบการณในการควบคุมงานกอสรางที่มี
ลักษณะประเภทเดียวกับงานที่ดําเนินการประกวดราคาจาง  (ลักษณะประเภทงานชลประทาน  ตามขอ  1.2  
หรือ  1.3)  อยางนอย  1  โครงการ  จํานวน  1  คน  
   1.1.3 วิศวกรโยธา  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมต่ํากวา  ระดับ
สามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  มีประสบการณในการควบคุมงานกอสราง  ที่มีลักษณะประเภทเดียวกับ
งานที่ดําเนินการประกวดราคาจาง  (ลักษณะประเภทงานชลประทาน  ตามขอ  1.2  หรือ  1.3)  อยางนอย  1  
โครงการ  จํานวน  1  คน 
   1.1.4 วิศวกรโยธา  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมต่ํากวา  ระดับ
ภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  มีประสบการณในการควบคุมงานกอสราง  ที่มีลักษณะประเภทเดียวกับงาน
ที่ดําเนินการประกวดราคาจาง  (ลักษณะประเภทงานชลประทาน  ตามขอ  1.2  หรือ  1.3) อยางนอย 1 
โครงการ จํานวน  1  คน 
   1.1.5 วิศวกรโยธา  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมต่ํากวาระดับ
ภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  จํานวน  1  คน 
   1.1.6 วิศวกรเครื่องกล  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมต่ํากวา  
ระดับสามัญวศิวกร  สาขาวศิวกรรมเครื่องกล  จํานวน  1  คน 
   1.1.7 วิศวกรเครื่องกล  เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมต่ํากวา  
ระดับภาควีิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จํานวน  1  คน 
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   1.1.8 วิศวกรสํารวจ  หรือชางสํารวจ  เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  สาขาชางสํารวจ  มีประสบการณในการดําเนินการสํารวจงานดานชลประทาน  อยางนอย  1  
โครงการ 
   1.1.9 วิศวกรความปลอดภัย  หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยที่ผานการฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภยัในการทํางานไมต่ํากวาระดับบริหาร  มีประสบการณดานการจดัการความปลอดภัยในโครงการ
กอสราง  อยางนอย  1  โครงการ  จํานวน  1  คน 
   1.1.10  นักธรณีวิทยา  เปนผูมีประสบการณในการควบคุมงานปรับปรุงฐานรากเขื่อน
เก็บกักน้ํา  หรือทํานบดินอางเก็บน้ํา  หรือฝาย  หรือประตูระบายน้ํา  หรืออาคารสถานีสูบน้ํา   อยางนอย  1  
โครงการ  จํานวน  1  คน 
  1.2  งานชลประทานประเภทเขื่อนเก็บกกัน้ํา  หรือ  ทํานบดินอางเก็บน้ํา  หรือ  ฝาย  หรือ  
ประตูระบาย  หรือ  อาคารสถานีสูบน้ํา 
   ผูรับจางชั้นที่  1 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.1,  1.1.2,  1.1.3,  1.1.4,  1.1.5,   
      1.1.6, 1.1.8,  1.1.9,  1.1.10 
   ผูรับจางชั้นที่  2 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.2,  1.1.3,  1.1.4,  1.1.5,  1.1.6,   
      1.1.8,  1.1.9,  1.1.10 
   ผูรับจางชั้นที่  3 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.2,  1.1.4,  1.1.5,  1.1.7,  1.1.8 
   ผูรับจางชั้นที่  4 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.3,  1.1.5,  1.1.7 

 
  1.3 งานชลประทานประเภท  นอกจากทีก่ําหนดในขอ  1.2 
   ผูรับจางชั้นที่  1 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.1,  1.1.2,  1.1.3,  1.1.4,  1.1.5,  
      1.1.8,  1.1.9 
   ผูรับจางชั้นที่  2 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.2,  1.1.3,  1.1.4,  1.1.5,  1.1.8 
   ผูรับจางชั้นที่  3  จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.2,  1.1.4,  1.1.5,  1.1.8 
   ผูรับจางชั้นที่  4 จะตองมีบุคลากรไมต่ํากวาขอ  1.1.3,  1.1.5 
  การเสนอบุคลากร  ไมครบ  หรือคุณสมบัติบุคลากรที่เสนอรายใด  รายหนึ่งไมถูกตองตาม
เกณฑที่กําหนดถือวาไมผานเกณฑการพิจารณาขีดความสามารถ และความพรอมทีม่ีอยูในวันยื่นขอเสนอดาน
บุคลากร 
  บุคลากรหลักดานการควบคมุงานกอสรางที่เสนอโดยผูยืน่ขอเสนอรายใดรายหนึ่งหากซ้ํากับ
บุคลากรที่เสนอโดยผูยื่นขอเสนอรายอื่น ไมถือเปนเหตุทีจ่ะไมผานเกณฑการพิจารณาขีดความสามารถและ
ความพรอมทีม่ีอยูในวันยื่นขอเสนอดานบุคลากร 
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  ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดสงเอกสารหลักฐานดานบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณาตาม
แบบฟอรม BD-1 ถึง BD-4 พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 หรือวิชาชีพอ่ืนที่มีการควบคุม 
  (1) กรณีบุคลากรชาวไทย ซ่ึงเปนลูกจางของนติิบุคคลที่เปนผูยื่นขอเสนอ บุคลากรดังกลาว
ตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองของเอกสารหลักฐานรวมกับกรรมการผูจัดการหรือหางหุนสวนผูจัดการ
ของนิติบุคคลที่บุคลากร ผูนั้นเปนลูกจาง 

  (2) กรณีบุคลากรชาวไทย ซ่ึงเปนผูประกอบวชิาชีพที่ไมมีสังกัด (Free Lance) แสดง
เจตจํานงหรือสัญญาเขารวมงานกับผูยื่นขอเสนอ บุคลากรดังกลาวตองลงลายมือช่ือรับรองตนฉบับหนังสือ
แสดงเจตจํานงหรือสัญญาเขารวมงาน และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองของเอกสารประกอบรวมกับผูยื่น
ขอเสนอ ขอเสนอที่บุคลากรผูนั้นทําหนังสอืแสดงเจตจาํนงหรือสัญญาเขารวมดําเนนิการ 
 
 2. ขีดความสามารถและความพรอมท่ีมีอยูในวันยื่นขอเสนอดานเครื่องจกัร - เคร่ืองมือโรงงาน 

   ผูยื่นขอเสนอตองเสนอเครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงานตาง ๆ ตามขอ 2.1 โดยเสนอไมต่ํากวา
เกณฑที่กําหนดในขอ 2.2 หรือ 2.3 
  2.1 ชนิดและขนาดเครื่องจักร – เครื่องมือโรงงาน 
   2.1.1 รถแทรคเตอรตีนตะขาบ   ขนาดไมนอยกวา 140 แรงมา 
   2.1.2 รถตักลอยาง , ตีนตะขาบ   ขนาดไมนอยกวา   80 แรงมา  
   2.1.3 รถขุด     ขนาดไมนอยกวา   90 แรงมา 
   2.1.4 รถเกลี่ยดิน     ขนาดไมนอยกวา  140 แรงมา 
   2.1.5 รถบรรทุก 6 ลอ และ 10 ลอ   ขนาดไมนอยกวา  110 แรงมา 
   2.1.6 รถบรรทุกน้ําหรือรถผสมคอนกรีต  ขนาดไมนอยกวา  130 แรงมา 
   2.1.7 รถบดหรือรถแทรคเตอรลากลอบดตีนแกะ ขนาดไมนอยกวา 100 แรงมา 
   2.1.8 รถเครน     ขนาดไมนอยกวา   20 ตัน 
  2.2 งานชลประทานประเภทเขื่อนเก็บกกัน้ํา หรือทํานบดินอางเก็บน้ํา หรือ คันกั้นน้ํา 
   2.2.1 ผูรับจางชั้นที่ 1 จะตองมีเครือ่งจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.1, 2.1.2,  2.1.3,  
    2.1.4,  2.1.5,   2.1.6,  2.1.7,  2.1.8 จํานวนไมนอยกวา 20 คัน           
   2.2.2 ผูรับจางชั้นที่ 2 จะตองมีเครือ่งจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.1,  2.1.2, 2.1.3,   
    2.1.4,  2.1.5,   2.1.6,  2.1.7 จํานวนไมนอยกวา 16 คัน 
   2.2.3 ผูรับจางชั้นที่ 3 จะตองมีเครือ่งจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,   
    2.1.5, 2.1.6, 2.1.7  จํานวนไมนอยกวา 10 คนั 
   2.2.4 ผูรับจางชั้นที่ 4 จะตองมีเครือ่งจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,   
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    2.1.5,  2.1.6,   2.1.7 จํานวนไมนอยกวา 7 คนั 
  2.3 งานชลประทานประเภทนอกจากทีก่ําหนดในขอ 2.2 
   2.3.1 ผูรับจางชั้นที่ 1 จะตองมีเครือ่งจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,   
    2.1.5, 2.1.6, 2.1.7,  2.1.8 จํานวนไมนอยกวา 20 คัน 
   2.3.2 ผูรับจางชั้นที่ 2 จะตองมีเครือ่งจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,   
    2.1.5, 2.1.6,            จํานวนไมนอยกวา 16 คัน 
   2.3.3 ผูรับจางชั้นที่ 3 จะตองมีเครือ่งจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,   
    2.1.5, 2.1.6             จํานวนไมนอยกวา 10 คัน 

   2.3.4 ผูรับจางชั้นที่ 4 จะตองมีเครือ่งจักร-เครื่องมือโรงงาน ตามขอ 2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,   

    2.1.5, 2.1.6 จํานวนไมนอยกวา  7 คัน 

 3. ขีดความสามารถและความพรอมท่ีมีอยูในวันยื่นขอเสนอ ดานฐานะทางการเงิน 

  ผูรับจางชั้นที่ 1  จะตองมีทุนจดทะเบยีนไมนอยกวา 60 ลานบาท 
  ผูรับจางชั้นที่ 2  จะตองมีทุนจดทะเบยีนไมนอยกวา 40 ลานบาท 
  ผูรับจางชั้นที่ 3  จะตองมีทุนจดทะเบยีนไมนอยกวา 25 ลานบาท 
  ผูรับจางชั้นที่ 4  จะตองมีทุนจดทะเบยีนไมนอยกวา 10 ลานบาท 
  ผูยื่นขอเสนอเพื่อรับงานกอสรางตามเงื่อนไขประกวดราคาจางฯ นี้ทุกราย จะตองแสดง
หลักฐานถึงขดีความสามารถและความพรอมที่ตนมีอยูในวันยื่นขอเสนอ ตามขีดความสามารถและความพรอม
ดานบุคลากร ดานเครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงาน และดานฐานะทางการเงินที่ไดกําหนดไวสําหรับผูรับจางดัง
รายละเอียดขางตนโดยใหยื่นแสดงหลักฐานพรอมเอกสารประกวดราคาจางฯ ดังนี ้
  (1) เอกสารหลักฐานดานบุคลากรตามแบบฟอรม BD-1 ถึง BD-4 และสําเนาใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ไมหมดอายุใบอนุญาต 
  (2) หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอมดานเครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงาน ตาม
แบบฟอรมที่แนบ พรอมสําเนาทะเบียนประจําเครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงาน ทุกรายการที่ระบุกรรมสิทธิ์เปน
ของนิติบุคคล หรือสําเนาหลักฐานการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคล เชน สัญญาเชาซื้อ สัญญาซื้อขาย ของ
เครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงาน และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลพรอม
ประทับตรา (ถามี) ทั้งนี้หลักฐานสําเนาทะเบียนประจําเครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงานตองปรากฏการชําระ
ภาษีประจําป ตามที่กฎหมายกําหนด 
  (3) หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอมฐานะทางการเงิน ตามแบบฟอรมที่แนบ
พรอมหลักฐานตนฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย (สําเนางาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท) และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลพรอมประทับตรา 
(ถามี) ซ่ึงออกใหไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ออกหนังสือรับรองถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา 
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  กรมฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายที่ไมสามารถแสดงหลักฐานถึงขีด
ความสามารถและความพรอมที่ตนมีอยูไดครบถวนถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดขางตนในขณะยื่นขอเสนอ 
หรือเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือไมสามารถแสดงหลักฐานตนฉบับ หากกรมฯ ใหนํามาแสดงในภายหลัง 
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แบบฟอรม BD-1 
 

หนังสือยอมรับการเปนลูกจางประจํา 
------------------------------- 

 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..............................................................................อายุ.............ป ขณะนี้
เปนลูกจางประจําอยูในบริษัท / หาง ..................................................ตําแหนง.................................. โดยเปน
ลูกจางประจํา ตั้งแต....................................... รับรองที่จะปฏิบัติงานในตําแหนง.............................. ตามที่      
(ผูยื่นขอเสนอ)                 ระบุในขอเสนอ ขาพเจามีวิทยฐานะและรายละเอียดอื่น ดังนี้ 
 1. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขทะเบียน............................................................ 
  (แนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทีไ่มขาดอายหุรือถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอน) 
 2. มีคุณวุฒิ......................................................................................................................... 
 3. ประสบการณหรือความชํานาญงานในตําแหนงที่ระบุ (สรุปรายละเอียดของผลงานตรงและ 
  ระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามผลงานดังกลาว) 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวาเปนลูกจางประจําอยูในบริษัท / หางนี้ ขอความขางตนนี้ถูกตองและเปนความ
จริงทุกประการ 
        (ลงชื่อ)...........................................ลูกจางประจํา 
         (.......................................) 
 ขอรับรองวา..........................................................เปนลูกจางประจําอยูในบริษัท/หางนี้จริง และ
ยินดีให....................................................................ไปปฏิบัติงานในฐานะลูกจางประจําของผูยื่นขอเสนอ หาก
ผูยื่นขอเสนอไดงานจากกรมชลประทาน 
     (ลงชื่อ).............................................กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ 
      (.......................................) 
              ประทับตรา (ถามี) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความรายละเอียดขางตนเปนความจริงทุกประการ 
        (ลงชื่อ)...........................................ผูยื่นขอเสนอ 
         (.......................................) 
                 ประทับตรา (ถามี) 
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แบบฟอรม BD-2 
หนังสือแสดงเจตจํานง 

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

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..............................................................................อายุ.............ป ยินดี
เขารวมงานในตําแหนง...................................... ตามที่           (ผูยื่นขอเสนอ)                  ระบุในขอเสนอ โดย
จะเขารวมดําเนินการตั้งแตวันที่ผูวาจางสั่งใหเขาปฏิบัติงาน และไดรับมอบหมายจาก ผูยื่นขอเสนอ ขาพเจามี
วิทยฐานะและรายละเอียดอื่น ดังนี้ 
 1. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขทะเบียน............................................................ 
  (แนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทีไ่มขาดอายหุรือถูกสั่งพักหรือถูกเพกิถอน) 
 2. มีคุณวุฒิ......................................................................................................................... 
 3. ประสบการณหรือความชํานาญงานในตําแหนงที่ระบุ (สรุปรายละเอียดของผลงานตรงและ 
  ระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามผลงานดังกลาว) 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาจะเขารวมดําเนินการงานควบคุมการกอสรางของสํานักชลประทานที่............  
โครงการ......................................จังหวัด........................... ในทันทีที่ไดรับมอบหมายงานจาก    (ผูยื่นขอเสนอ)          
 
       (ลงชื่อ)............................................. 
        (.......................................) 
                ประทับตรา (ถามี) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความรายละเอียดขางตนเปนความจริงทุกประการ 
        (ลงชื่อ)...........................................ผูยื่นขอเสนอ 
         (.......................................) 
                 ประทับตรา (ถามี) 
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แบบฟอรม BD-3 
 

รายชื่อและสรุปประสบการณของบุคลากรหลักดานการควบคุมงานกอสรางที่เสนอ 
 
ลําดับ
ที่ 

ตําแหนง ช่ือ-สกุล วุฒิ
การศึกษา 

ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ
ทํางาน (ป) 

CV.NO. 

 บุคลากรหลักดานการควบคมุ
งานกอสราง 
(กําหนดตาม ขอ 1.1 บุคลากร
หลักดานการควบคุมงาน
กอสราง) 

     

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความรายละเอียดขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
        (ลงชื่อ)...........................................ผูยื่นขอเสนอ 
         (.......................................) 
                 ประทับตรา (ถามี) 
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แบบฟอรม BD-4 
 

ประวัติและประสบการณการทํางานของบคุลากร 
 

CV.NO……………….. 

 
ช่ือ     ................................................................................ 
ตําแหนง  ................................................................................ 
การศึกษา ................................................................................ 
การจดทะเบียนวิชาชีพ ................................................................................ 
ประวัติสวนบคุคล -วันเกิด ................................................................................ 
   - สัญชาติ ................................................................................ 
การฝกอบรม ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
ประสบการณโดยสรุป ........................................................................................................................ 
    ....................................................................................................................... 
 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ...........ถึงปจจุบัน (ตําแหนงที่รับผิดชอบในแตละโครงการ และสรุปรายละเอียดของโครงการตางๆ  
   ที่รับผิดชอบเปนรายโครงการ).............................................................................. 
   ............................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................. 
 
 
       (ลงชื่อ)..................(โดยบุคลากร).................. 
        (.......................................) 
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หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอมดานเครื่องจักร – เคร่ืองมือโรงงาน 
---------------------------------- 

 
เขียนที่....................................................... 

วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ................... 

 ขาพเจา บริษัท/หาง...................................................................................... ขอแสดงหลักฐานถึง
ขีดความสามารถและความพรอมในดานเครื่องจักร – เครื่องมือโรงงาน ดังนี้.- 

 1.  ชนิด ขนาด และจํานวนเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน ที่เปนกรรมสิทธิ์  
ลําดับ ชนิดเครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงาน ขนาด (แรงมา) หมายเลข

ทะเบียน 
หมายเหต ุ

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

 

 

 

 

 

ฯลฯ 

   

 

 2. ไดแนบสําเนาหลักฐานการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ของบริษัท/หาง มาดวย ไดแก .- 
  2.1 ......................................................................................................................................... 
  2.2......................................................................................................................................... 
  2.3 ......................................................................................................................................... 

ฯลฯ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและหลักฐานเอกสารที่แนบถูกตองและเปนความจริง
ทุกประการ 

 
      (ลงชื่อ)..................................................กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจดัการ 
                (..................................................) 
               ประทับตรา (ถามี) 

 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                     คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
            กรมชลประทาน 

277 

หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอมดานฐานะทางการเงิน 
---------------------------------- 

 
เขียนที่....................................................... 

วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ................... 

 ขาพเจา บริษัท/หาง...................................................................................... ไดจดทะเบียนนิติ
บุคคลโดยมีทุนจดทะเบียนเปนจํานวนทั้งสิ้น........................................ (..........................................................)  
ทั้งนี้ ดังตนฉบับหรือสําเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย (สํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท) ที่แนบ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและหลักฐานเอกสารที่แนบ ถูกตองและเปนความ
จริงทุกประการ 

 

 
      (ลงชื่อ)..............................................กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจดัการ 
                 (............................................) 
              ประทับตรา (ถามี) 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 
ขอ 1.11  ระบบความปลอดภัยในการทาํงานกอสราง 
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ระบบความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 

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

 งานกอสรางโครงการนี้  กรมชลประทานไดกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในการ
กอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543  แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 
นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543  โดยไดคํานวณราคางานในการกอสรางครอบคลุมคาใชจายเกี่ยวกับ
การปองกันอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทํางานที่อาจจะเกิดขึ้นในหนวยงานกอสรางและกําหนดใหผูเสนอ
ราคาตองดําเนินการดังนี้ 
 1. ผูเสนอราคาตองคํานวณปริมาณงานคากอสรางใหครอบคลุมคาใชจายเกี่ยวกับการปองกัน
อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทํางานที่เกิดขึ้นในหนวยงานกอสรางตามมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับงานกอสรางและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 2. ผูเสนอราคาตองเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ อันตรายที่
อาจเกิดขึ้นใหเพียงพอเหมาะสม เพื่อดําเนินการตามสัญญาวาจาง 
 3. ผูเสนอราคาตองเตรียมจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในการทํางานกอสราง” ยื่นมาพรอมกับซองเอกสารการประกวดราคา โดยมีขอกําหนดที่สําคัญๆ 
ประกอบดวย 
  (1) กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน 
  (2) การจัดองคกรความปลอดภยัฯ ในงานกอสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ 
  (3) กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
  (4) การฝกอบรม 
  (5) การกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอบุัติเหต ุ
  (6) การตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
  (7) กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
  (8) การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาชวง 
  (9) การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ 
  (10) การรายงานอบุัติเหตุ และการสอบสวน วเิคราะหอุบัติเหต ุ
  (11) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัยฯ 
  (12) การปฐมพยาบาล 
  (13) การวางแผนฉกุเฉิน 
  (14) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ 
 4. ผูเสนอราคาตองศึกษารายละเอียดเอกสารที่ยื่นเสนอตามขอ 3 ใหเขาใจสําหรับชี้แจงตอบขอ
ซักถามของคณะกรรมการประกวดราคา 
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  คณะกรรมการประกวดราคา จะตองพิจารณาตรวจเอกสารการกวดราคาเกี่ยวกับระบบการ
จัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสรางดังกลาว 
  เมื่อผูเสนอราคารายใด ไดรับการคัดเลือกจากทางราชการแลว ตองเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติ
งานความปลอดภัยฯ อยางละเอียดและชัดเจน ยื่นตอผูวาจางกอนดําเนินการกอสรางภายใน 30 วัน นับแตวัน
เร่ิมทําสัญญาวาจาง และจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยอยางตอเนื่องและ
ชัดเจนอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.12 แบบหนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพ 
           วิศวกรควบคุม 
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หนังสือรับรองวิศวกร 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

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

        เขียนท่ี………….............……………….. 

                    วันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………… 
 
  โดยหนงัสือฉบับนี้ ขาพเจา………………………………………………………………………... 
ซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมประเภท…………………………………..……………...
สาขา………………….…แขนง……………………..ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน……………………………..
และขณะนี้มิไดถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
  ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกรควบคุม พ.ศ.2542 โดย
ขาพเจาเปนผูอํานวยการควบคุมดูแล   และรับผิดชอบการกอสราง………………….………………………… 
ในสาขา………………………ใหถูกตองตามหลักวิชาการ  แบบรูป  และขอกําหนดตลอดระยะเวลากอสรางที่   
ตําบล / แขวง………………….……………………..อําเภอ / เขต………………………..…………………... 
จังหวดั……………………………………….ตามสัญญาเลขที่………………………………………… 
 
  เพื่อเปนหลักฐาน  ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
          (ลงชื่อ)…………………………………………….วิศวกร 
            (………………………………………….) 
 
             (ลงชื่อ)……………………………………………ผูจัดการ (นิติบุคคล) 
            (…………………..…………………….) 
                 ประทับตรา (ถามี) 
 
 
หมายเหตุ  :   หนังสือรับรองของวิศวกรผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนี้  ใหผูรับจางเสนอภายใน  15  
วันนับถดัจากลงนามในสัญญา 
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เอกสารแนบทายเอกสารการประกวดราคาจาง 

ขอ 1.13  หลักเกณฑ และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรอง 
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในเงนิคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน 
(แนบทายคําสัง่กรมชลประทาน ท่ี 501/2545 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545) 

 
1.  การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือซ้ือทรัพยสินใหกระทําได ดังนี้ 
 1.1 ผูรับจางหรือผูขาย โอนใหแกธนาคารภายในประเทศ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ 
 1.2  ผูรับโอนตามขอ 1.1 ดังขางตนโอนกลับคืนใหแกผูรับจางหรือผูขาย 
2.  หามมิใหมีการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน ในกรณีดังตอไปนี ้
 2.1 สัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลงที่กําหนดการจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินโดยวิธีจายผาน
ธนาคาร เวนแตจะมีระเบียบหลักเกณฑของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรวมทั้งระเบียบหลักเกณฑที่จะออกมา 
ในภายหลังกําหนดไวเปนอยางอื่น  
 2.2  สัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลงภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศที่กําหนดใหจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน เบิกจายดวยวิธีเบิกตรง (Direct Payment)  
3.  การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน ผูโอนและผูรับโอนจะตองมีหนังสือบอกกลาวให 
     กรมชลประทานทราบตามแบบฟอรมท่ีแนบ และจะตองตกลงยินยอมผูกพันกับกรมชลประทาน  
ดังตอไปนี้ 
 3.1 หากมีคาเสียหายหรือเงินอื่นใดที่กรมชลประทานมีสิทธิจะไดรับ หรือหักออกจากคาจางหรือคา
ซ้ือทรัพยสิน ตามเงื่อนไขสัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลง ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทานรับหรือหักออกไว
ไดทันที 
 3.2 หากกรมชลประทาน มีความจําเปนตองสั่งจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินลาชาเกินกวา
กําหนดเวลาที่สมควร ไมวาเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดลาชา หรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม ผูรับโอน
ยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอื่นใดในระหวางที่ลาชานั้น จากกรมชลประทาน 
 3.3 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกเงินที่ผูรับโอนไดรับไปคืนทั้งหมดหรือเพียงบางสวนแลว  
ผูโอนและผูรับโอนจะรับผิดชอบใชเงินใหกรมชลประทานภายในระยะเวลาที่กรมชลประทานกําหนด 
 3.4 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและผูรับโอน ไมวาสิทธิเรียกรองนั้นจะเกิดจาก
มูลหนี้ใด ๆ หรือจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งนี้ ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทาน
นําสิทธิเรียกรองดังกลาวมาหักกลบลบกับเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินที่ผูรับโอนจะไดรับตามสัญญาโอน
สิทธิเรียกรอง 
 3.5 หากกรมชลประทาน มีขอตอสูใด  ๆ ตอผูโอน ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทานยกเปน
ขอตกลงตอสูตอผูรับโอนไดเชนกัน  
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4.  การสงหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง ใหผูโอนและผูรับโอนสงท่ีกองการเงินและบัญชีหรือ
หนวยงาน ในทองถิ่น ซ่ึงเปนผูเบิกจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินตามสัญญาใบสั่งหรือขอตกลง
ดังกลาว 

5.   ผูรับจางหรือผูขายจะตองเปนผูออกใบกํากับภาษีตามจํานวนเงินท่ีระบุในใบสงมอบงานหรือใบสงของ 
6.   ผูรับโอนจะตองเปนผูออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับ 
 

-------------------------------------------- 
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หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง 
 

เขียนที…่……………………………….. 
วันที…่……เดอืน……………………..พ.ศ………….. 

เรียน   อธิบดีกรมชลประทาน 

  ข า พ เ จ า …........…….(ช่ื อ ผู โ อ น )…………………โ ด ย ………….......…………………….
อายุ…….…ปตํ าแหนง………………………………ผูมี อํานาจลงนามผูกพัน…………………….(ช่ือ ผู
โอน)……………ปรากฏตามหนังสือรับรองของ…….(สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
กรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย / สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด / และหรือหนังสือมอบ
อํานาจ)……….ดังแนบสํานักงานเลขที่……........…..ถนน………………….ตําบล/แขวง……………………
อําเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………….ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "ผูโอน"  และ………(ช่ือผูรับ
โอน)……........….โดย………................................……..อายุ………….ป ตําแหนง………………………เปน
ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน………….(ช่ือผูรับโอน)………ปรากฏตามหนังสือรับรองของ……..(สํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย / สํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทจังหวัด  / และหรือหนังสือมอบอํานาจ)……….ดังแนบสํานักงานเลขที่….............…….. 
ถนน………………….ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………….
ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "ผูรับโอน" 
  ขาพเจาผูโอนและผูรับโอน  ขอแจงใหกรมชลประทานทราบวา  บัดนี้  ผูโอนไดโอนสิทธิ
เรียกรองรับเงิน……….…...(คาจาง/คาซื้อทรัพยสิน)…….…..ตาม……….…(สัญญา/ใบสั่ง/ขอตกลง)…….…
เลขที่…..………...……….ลงวันที่….……………………ตามที่ผูโอนมีสิทธิไดรับรวมทั้งคา K  (ถามี)   
ภายใน วงเงิน……………..…………บาท (…………………………………………)* /ทั้งหมดโดยไมจํากัด
วงเงิน**ใหแกผูรับโอน ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตามสําเนาสัญญาโอนสิทธิเรียกรองดังแนบ  โดยผูโอนและผูรับ
โอนตกลงยินยอมผูกพันกับกรมชลประทานตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  1.  หากมีค า เสียหายหรือเงินอื่นใดที่ กรมชลประทานมี สิทธิจะได รับ   หรือหักออก
จาก………….… (คาจาง/คาซื้อทรัพยสิน)……………..ตามเงื่อนไข………………..(สัญญา/ใบสั่ง/
ขอตกลง)………………..เลขที่……………….ลงวันที่…………………..ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทาน
รับหรือหักออกไวไดทันที 
  2. หากกรมชลประทาน  มีความจําเปนตองสั่งจาย……(เงินคาจาง/คาซื้อสินทรัพย)…………..
ลาชาเกินกวากําหนดเวลาที่สมควร    ไมวาเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดลาชาหรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม   
ผูรับโอนยินยอมสละสิทธิในการเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอื่นใดในระหวางที่ลาชานั้นจากกรมชลประทาน 
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  3. หากกรมชลประทาน  มีสิทธิเรียกรองเงิน…….(คาจาง/คาซื้อทรัพยสิน)……...ที่ผูรับโอน
ไดรับไปคืนทั้งหมดหรือบางสวนแลว   ผูโอนหรือผูรับโอนขอรับผิดชอบใชเงินใหกรมชลประทานภายใน
ระยะเวลาที่กรมชลประทานกําหนด 
  4. หากกรมชลประทานมีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและหรือผูรับโอน  ไมวาสิทธิเรียกรองนั้น    
จะเกิดจากมูลหนี้ใดๆ  หรือจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งนี้  ผูรับโอนยินยอมใหกรม
ชลประทานนําสิทธิเรียกรองดังกลาวมาหักกลบลบกับเงิน………(คาจาง/คาซื้อทรัพยสิน)…………..ที่ผูรับ
โอนจะไดรับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 
  5.  หากกรมชลประทาน  มีขอตอสูใด ๆ ตอผูโอน  ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทานยกขึ้น
เปนขอตอสูแกผูรับโอนไดเชนกัน 
 
 
 
        (ลงชื่อ)…………………………………...ผูโอน 
                   (………………………………….) 
 
        (ลงชื่อ)………………………………...ผูรับโอน 
                   (………………...……………….) 
 
        (ลงชื่อ)…………………………………...พยาน 
                   (………………………………….) 
 
        (ลงชื่อ)…………………………………...พยาน 
                   (………………………………….) 
 
 
หมายเหต*ุ/**    :    โปรดระบุใหชัดเจนวาตองการโอนสิทธเิรียกรองตาม  *  หรือ **  และขีดฆาขอความที ่
           ไมตองการออก 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 

ขอ 1.14  เงื่อนไขทั่วไปของงานกอสราง 
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เงื่อนไขทั่วไปของงานกอสราง 
 
1. คําจํากัดความ 
 คําตางๆ ที่ระบุในรายการละเอียด (SPECIFICATIONS) มีความหมาย ดังตอไปนี้.- 
 1.1 ผูวาจาง หมายถึง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 1.2 ผูรับจาง  หมายถึง ผูเสนอราคาที่กรมชลประทานตกลงจางตามสัญญา 
 1.3 คณะกรรมการตรวจการจาง หมายถึง คณะกรรมการที่กรมชลประทานแตงตั้งขึ้นมีหนาที่ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 72 
 1.4 ผูควบคุมงานกอสราง หมายถึง  ขาราชการที่กรมชลประทานแตงตั้ง มีหนาที่ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 ขอ 73 

2. การวางแนว การทําระดับ และการวางผัง 
 ผูวาจางจะกําหนด (BENCH MARK) แสดงพิกัดและระดับสถานที่ ที่จะทําการกอสรางใหตอไป
เปนหนาที่ของผูรับจางจะตองวางแนว ถายระดับ และวางผังบริเวณที่จะทําการกอสรางใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทําการตรวจสอบใหถูกตองเสียกอน ผูรับจางจึงจะทําการกอสรางตอไปได หลักตางๆ ที่แสดงแนว 
ระดับ และผังบริเวณทั้งหมดซึ่งไดตรวจสอบถูกตองแลวเหลานี้ผูรับจางตองรักษาใหอยูในสภาพคงเดิมที่
บริบูรณเ รียบรอยตลอดเวลาที่ทํางานกอสรางรายนี้  และจะถอดถอนออกไปเมื่อได รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจการจางเทานั้น บรรดาความผิดพลาดอันจะเกิดขึ้นเนื่องจากการวางแนว การถายระดับ การ
วางผังก็ดี ผูรับจางตองรับผิดชอบและแกไขใหถูกตองทุกกรณี 

3.  การใหความรวมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณที่ทํางานเดียวกันนี้หรือใกลเคียง ถามีงานของผูวาจางหรือผูรับจางรายอื่นๆ ทํางาน
ใหกับผูวาจางอยูดวย ผูรับจางตองใหความรวมมือและประสานงานดวยดี เพื่อใหงานกอสรางสําเร็จเรียบรอย
ตามแผน 

4.  ถนนลําลองหรือทางเบี่ยง 
 ผูรับจางตองสรางถนนลําลองหรือทางเบี่ยงตอจากถนนเดิมที่มีอยูแลว เขาสูบริเวณที่ทํางานเพื่อ
ประโยชนแกงานกอสราง ผูรับจางตองบํารุงรักษาถนนที่จัดสรางขึ้นใหมตลอดจนบํารุงรักษาถนนเดิม ใหมี
สภาพใชงานไดดวยทุนทรัพยของผูรับจาง 
 เพื่อความปลอดภัยในการจราจร ผูรับจางตองติดตั้งและจัดหาเครื่องหมายไมกั้นสัญญาณโคมไฟ 
ฯลฯ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงใหชัดแจง 
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5.  ท่ีทําการและบานพักชั่วคราว 
 ในกรณีที่ผูรับจางตองการจะสรางที่ทําการบานพักชั่วคราว ในบริเวณที่ดินของผูรับจาง ผูรับจาง
ตองเสนอแบบและรายละเอียดใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบกอน เปนการลวงหนาอยาง
นอย 20 วัน 
 ผูรับจางตองทําการปรับระดับพื้นที่ จัดทําถนนและทางเทาที่มีขนาดเหมาะสมภายในบริเวณที่ทํา
การและบานพักชั่วคราว โดยตองคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผูใชและตองทําการบํารุงรักษา
ส่ิงกอสรางเหลานี้ใหมีสภาพดีอยูเสมออาคารและสิ่งกอสรางเหลานี้เปนของผูวาจางและอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจางทั้งหมด 

6.  ระบบการระบายน้ําโสโครกและการสุขาภิบาล 
 ผูรับจางตองจัดทําระบบระบายน้ําโสโครกที่สมบูรณ สามารถระบายน้ําโสโครกออกจากอาคาร
ทุกหลังภายในบริเวณที่ทําการและบานพักชั่วคราวได การออกแบบการกอสรางวิธีการใชและการบํารุงรักษา
ระบบระบายน้ําโสโครก ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมการกอสรางของผูวาจาง หองน้ําหองสวม และ
บอพักทุกแหงตองตอเขาระบบระบายน้ําโสโครก จุดที่จะใชทิ้งน้ําโสโครกออกจากบริเวณที่ทําการและ
บานพักชั่วคราว ตองใหผูควบคุมการกอสรางของผูวาจางเปนผูกําหนด ตองมีการเก็บขยะมูลฝอยอยาง
สม่ําเสมอและตองทําการขจัดขยะมูลฝอย ตามวิธีการที่ผูควบคุมการกอสรางของผูวาจางกําหนดไว 

7.  การปองกันการอัคคีภัย 
 ภายในบริเวณที่ทําการบานพักชั่วคราวของผูรับจาง ผูรับจางตองจัดระบบการปองกันอัคคีภัยไว
ใหเหมาะสม เชน การติดตั้งเครื่องดับเพลิงไวตามจุดตางๆ ภายในบริเวณทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย 

8.  ท่ีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
 ถังสําหรับเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงในบริเวณที่ทําการและบานพักชั่วคราว ตองมีความจุไมมากกวา 500 
แกลลอน และตองอยูหางจากอาคารตางๆ การเก็บและการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตองกระทําดวยความ
ระมัดระวัง และตองมีระบบการปองกันที่ดี 

9. การใชการวัตถุระเบิด 
 ในกรณีที่ตองใชวัตถุระเบิดในงานกอสราง ผูรับจางตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

9.1 ผูรับจางมีหนาที่เปนผูขออนุญาตการมีและการใชวัตถุระเบิด แกบ สายชนวน จัดหาแรงงาน 
ตลอดจนอุปกรณอ่ืนๆ ดวยทุนทรัพยของผูรับจาง 

9.2 การขออนุญาตมีและใชวัตถุระเบิด เชน แกป ดินระเบิด สายชนวน ฯลฯ ตลอดจนขออนุญาต
ขนยายวัตถุระเบิดเพื่อใชงานกอสราง ผูวาจางจะออกหนังสือรับรองใหในเมื่อผูรับจางรองขอ 

9.3 ผูรับจางตองนําวัตถุระเบิดดังกลาวมาเก็บไวในสถานที่เก็บวัตถุระเบิดของผูวาจางทั้งหมด
และการเบิกไปใชงานตองอยูในความควบคุมดูแลของเจาหนาที่ของผูวาจาง โดยผูรับจางตอง
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ทําการกอสราง สถานที่เก็บวัตถุระเบิดเองตามแบบมาตรฐานของกรมชลประทานโดยผู
วาจางจะเปนผูกําหนดสถานที่ให คาใชจายตางๆ ในการนี้เปนของผูรับจางทั้งสิ้น 

 
10. น้ํา 
 น้ําที่ใชในการกอสรางและอื่นๆ ผูรับจางตองจัดหาเอง 
 ในกรณีที่จะจัดระบบการประปาภายในบริเวณบานพักชั่วคราว ผูรับจางตองตอทอติดตั้งอุปกรณ
ตอขอตอ ฯลฯ ทอเมนที่ฝงไวใตผิวจราจรถนน ตองฝงใหลึกไมต่ํากวา 60 เซนติเมตรเพื่อปองกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นไดจากการจราจร 
 
11. พลังงานไฟฟา 
 ผูรับจางตองจัดหาพลังงานไฟฟา สําหรับใชงานกอสราง และใชในบริเวณที่ทําการและและ
บานพักชั่วคราวเองดวยทุนทรัพยของผูรับจาง การเดินสายไฟฟาปกเสาและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่จําเปนตอง
จัดทําดวยความเรียบรอยและปลอดภัย 
 
12.  กฎระเบียบ 
 เพื่อใหมีระเบียบทั้งในบริเวณที่ทําการบานพักชั่วคราวและในการทํางานผูรับจางตองจัดวางกฎ
และระเบียบใหมีสวนสัมพันธและประสิทธิภาพในการดํารงอยูรวมกันของหมูชนและการทํางานใหเปนไป
โดยราบรื่นและเรียบรอย ผูรับจางตองจัดเจาหนาที่ยามและบุคคลอื่นๆ ตามความจําเปนเพื่อรักษากฎและ
ระเบียบดังกลาวขางตน 
 
13. เหตุสุดวิสัย 
 คําวา “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี ไมมีใครจะอาจ
ปองกันได แมทั้งบุคคลผูตองประสพเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายไดจาก
บุคคลนั้นฐานะเชนนั้น 
 สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซ่ึงมีผลตอคูสัญญาตามเอกสารสัญญานี้ ไดแก สาเหตุดังที่แสดงรายการไว
ขางลางนี้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวาสาเหตุดังกลาวมีผลกระทบกระเทือนจริงตอเอกสารสัญญานี้ ซ่ึงสาเหตุ
เหลานั้นมิไดเนื่องมาจากคูสัญญาที่เกี่ยวของฝายใดและซึ่งทั้งสองฝายตางไดพยายามใชมาตรการทั้งมวล เพื่อ
หลีกเลี่ยงสาเหตุนั้น และ/หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุนั้นๆ ตลอดจนไดพยายามใชกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติในประเทศตามที่บังคับไวแลวทั้งมวล 

ก. สงคราม เหตุการณระหวางสงคราม การรุกราน สงครามการเมือง การปฏิบัติการกอการ
จลาจล การกอความวุนวายในบานเมือง การกอการกําเริบหรือการแยงชิงอํานาจ 
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ข. การนัดหยุดงาน ซ่ึงมิไดเกี่ยวของกับผูรับจางโดยตรงเหตุการณและการกระทําของผูนัดหยุด
งาน 

ค. คําสั่งของรัฐบาลพลเรือนหรือทหารเกี่ยวกับการกําหนดใหถือเอาการริบหรือการทําลาย การ
เวนคืนทรัพยสิน 

ง. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เชน แผนดินไหว ซ่ึงมีความรุนแรงจนถึง INTENSITY VI OF  THE 
RECHTER SCALE  หรือกวานั้น การถลมทะลายเพราะการระเบิดของภูเขาไฟ อุทกภัย
รายแรงและใตฝุนมหาปลัย 

จ. สาเหตุของเหตุสุดวิสัยอ่ืนทั้งหมด ซ่ึงผูควบคุมใหการรับรอง ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในวรรค
แรกของขอนี้ 

ฉ. เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใด ที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
 สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซ่ึงไดรับการรับรองจากผูวาจาง หรือเหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใด
ที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย จะเปนผลตอเอกสารสัญญาก็ตอเมื่อ ผูรับจางไดยื่นคําบอกกลาวตอผู
วาจางหรือผูแทนผูวาจางเกี่ยวกับเหตุการณนั้นพรอมพยานหลักฐานในสวนที่เกี่ยวของมาเปนลายลักษณอักษร 
ภายใน 15 วัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง 
 หากผูรับจางไมยื่นคําบอกกลาว พรอมพยานหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนนอกจาก
สิทธิ ซ่ึงผูวาจางสงวนไวตามเงื่อนไขสัญญาขออ่ืนและวรรคอื่นแลว ผูวาจางมีสิทธิโดยชอบที่จะไมพิจารณาคํา
ขอของผูรับจางในกรณีนี้ได ผูวาจางจะสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะดําเนินการตรวจสอบตามที่เห็นวาจําเปนจนเปนที่
พอใจ เพื่อตรวจดูผลของที่กลาวขางตน กอนใหคํารับรองเรียกรองคาเสียหายใดๆ ของผูรับจาง ความเสียหายที่
ผูวาจางมิไดใหการรับรองวาเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยจะไมไดรับการพิจารณาวาเปนผล ทั้งในดานเกี่ยวกับ
ความลาชาในความสําเร็จสมบูรณของงาน หรือสวนของงานตามกําหนดวันที่ไดตกลงกันไวในเอกสารสัญญา
หรือการชดใชคาเสียหาย 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 
ขอ 1.15  เงื่อนไขเฉพาะงานกอสราง 
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เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
 
1. วัตถุประสงค  
 ผูวาจางมีความประสงคใหผูรับจางทําการกอสราง................................................................... 
......................................................................................................ของโครงการ................................................. 
อําเภอ...................................จังหวัด................................................  สํานักชลประทานที่............................. 

2. สถานที่กอสราง 
 งานรายนีใ้หผูรับจางทําการกอสราง ณ บริเวณ...........................................................................  
หมูที่....................ตําบล.......................................  อําเภอ .............................จังหวัด .......................................... 

3. สภาพบริเวณสถานที่กอสราง 
 บริเวณสถานที่กอสรางมีลักษณะเปน........................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

4. สภาพทางธรณีวิทยา        
 บริเวณสถานที่กอสราง ลักษณะทางธรณีวิทยาเปนดิน............................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

5. การคมนาคม  
 การคมนาคมเขาบริเวณสถานที่กอสราง  เร่ิมจาก............................................................................. 
 ใชเสนทาง…........................................................................................................................................................ 
ถึงบริเวณสถานที่กอสราง 

6. ฤดูกาล 
 ฤดูฝนเริ่มประมาณ เดือน ........................................... ถึงเดือน.................................ชวงระยะเวลา
ที่ เหมาะสมแกการกอสร างอยู ระหว าง  เดือน  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ถึง เดือน 
..........................................ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ..................... มม./ป 

7.รายการสําคัญท่ีผูรับจางตองจัดทํา 
 งานกอสราง.......................................................................................... ประกอบดวยงานดัง
รายการตอไปนี้ 
 7.1 งาน....................................................................... 
 7.2 งาน....................................................................... 
 7.3 งาน....................................................................... 
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 7. ..... งานแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง 
  ผูรับจางจะตองจัดทําแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง ตามแบบหมายเลข  
127789 (ขนาดเล็ก , ขนาดใหญ)  ที่แนบทาย  ติดตั้ง  ณ. บริเวณสถานที่กอสราง ตามตําแหนงที่คณะกรรมการ
ตรวจการจางกําหนดให  จํานวน .......... แหง  โดยมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้ 
  (1) ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท พรอมดวงตรา
หนวยงานเจาของโครงการ 
  (2) ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง 
  (3) ปริมาณงานกอสราง 
  (4) ช่ือ ที่อยู ผูรับจาง พรอมหมายเลขโทรศัพท 
  (5) ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ 
  (6) วงเงินคากอสราง 
  (7) ช่ือเจาหนาที่ของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
  (8) ช่ือเจาหนาที่ของผูรับจาง  ผูควบคุมงาน พรอมหมายเลขโทรศัพท 
  (9) ขอความบนแผนปายวา  “กําลังกอสรางดวยเงินภาษีอากรของประชาชน” 
 7. . งานจัดหายานพาหนะ (เลือกกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละงาน) 
  ผูรับจางตองจัดหายานพาหนะภายในระยะเวลา  30 ( สามสิบ ) วัน สําหรับผูควบคุมงานของ 
ผูวาจางและคณะกรรมการตรวจการจาง  นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเร่ิมทํางาน เพื่อใชในการควบคุม
งานกอสรางของผูควบคุมงานของผูวาจางตลอดอายุสัญญานี้ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
  (1) รถตรวจการขับเคลื่อน 4  ลอ 4 ประตู พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทุนแรงบังคับเลี้ยว 
ติดฟลมกรองแสง เครื่องเสียงภายในรถยนตและกระจกไฟฟา เครื่องยนต...................... ขนาดไมนอย
กวา ..................... ซีซี  จํานวน .......... คัน 
  (2) รถบรรทุกขับเคลื่อน 2 ลอ 4 ประตู ขนาดบรรทุก 1 ตัน  พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ทุนแรงบังคับเลี้ยว ติดฟลมกรองแสงและเครื่องเสียงภายในรถยนตและกระจกไฟฟา เครื่องยนต.................. 
ขนาดไมนอยกวา .......... ซีซี  จํานวน ..........  คัน 
  (3) รถยนตโดยสาร (ไมเกิน 12 ที่นั่ง) ชนิดหลังคาสูงพรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทุนแรง
บังคับเลี้ยว      ติดฟลมกรองแสงและเครื่องเสียงภายในรถยนต  เครื่องยนต.................. ขนาดไมนอย
กวา ............ ซีซี  จํานวน .......คัน 
  (4) รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ลอ (แบบมีชองวางดานหลังคนขับ) 2 ประตู ขนาดบรรทุก 1 ตัน  
พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทุนแรงบังคับเลี้ยว ติดฟลมกรองแสงและเครื่องเสียงภายในรถยนตและกระจก
ไฟฟาเครื่องยนต.......................... ขนาดไมนอยกวา ................ ซีซี  จํานวน ..........  คัน 
  (5) รถจักรยานยนต  ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา ..................... ซีซี  พรอมหมวกนิรภัย   
จํานวน ..........  คันภายใตเงื่อนไขการจัดหา ดังนี้ 
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- สภาพยานพาหนะทุกคันจะตองใหม ไมเคยใชงานที่อ่ืนมากอน และตองเสนอ
รายละเอียดของยานพาหนะทุกคันใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบกอนสง
มอบ รวมทั้งตองจัดหาพนักงานขับรถยนตประจํารถที่มีใบอนุญาต ขับขี่ของทาง
ราชการโดยถูกตอง 

- ผูวาจางจะเปนผูใชยานพาหนะตลอดระยะเวลากอสรางงานตามสัญญานี้ เพื่อการ
ควบคุมงานและตรวจสอบงานทั้งในและนอกสถานที่กอสรางไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
การใชยานพาหนะเฉลี่ยประมาณ 5,000 กม. ตอเดือนตอคัน 

- ในกรณีที่ยานพาหนะจะตองเขารับการซอมแซมเกินกวา 24 ช่ัวโมง ผูรับจางตองจัดหา
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกันหรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจการจาง มาทดแทนใหแกผูวาจางไวใชงาน 

- ภายในระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงาน
ทั้งสัญญาแลว ยานพาหนะดังกลาวจะสงคืนผูรับจางในสภาพปจจุบันขณะนั้น 

- ผูรับจางตองจัดทําประกันภัยรถยนตช้ัน 1 สําหรับรถยนต และประกันบุคคลที่ 3 
พรอมชําระภาษีประจําปของยานพาหนะทุกคันตลอดอายุสัญญา 

- คาใชจายในการจัดหายานพาหนะ คาดูแลบํารุงรักษา คาน้ํามันเชื้อเพลิง และพนักงาน
ขับรถยนต   และคาใชจายอื่น ๆ ผูวาจางจะไมมีการแยกจายเงินใหตางหาก แตไดคิด
เปนคาใชจายพิเศษหารเฉลี่ยลงในคา FACTOR  F  ของราคากลางแลว ดังนั้นจึงให
ผูรับจางคิดราคาเฉลี่ยรวมไวในรายการงานตาง ๆ ที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณและ
ราคางานของสัญญานี้ 

-   หากผูรับจางไมปฏิบัติตามที่ระบุในขอการจัดหายานพาหนะ ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะจัดหา
ยานพาหนะดังกลาวมาใชงานหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหสามารถใช
ยานพาหนะควบคุมงานได  โดยจะหักคาใชจายจากราคางานในสัญญาตามคาใชจาย
จริงที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนด 

 7. .. งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืน  ๆ (กําหนดตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละงาน)     
  ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ อ่ืน ๆ  ที่มีสภาพใหม ไมเคยใชงาน
จากที่อ่ืนใหแกผูวาจางไวใชงานภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือให
เร่ิมทํางาน  หากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืน ๆ ตองซอมแซมนานเกินกวา 24 ช่ัวโมง ผูรับจางตองจัดหา
อุปกรณนั้นในลักษณะเดียวกันมาทดแทนใหแกผูวาจางไวใชงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามความจําเปนของ
แตละสัญญา) 
  (1) เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook Computer) พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 
…… ชุด โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 
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- ใชชิปประมวลผลสําหรับเครื่อง Notebook  (Mobile) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา  Centrino …… GHz 

- RAM  ไมนอยกวา ..............  MB  แบบ …………. 
- Hard  Disk  ความจุไมนอยกวา  ……….  GB 
- หนาจอแสดงผลชนิด XGA TFT ขนาดไมนอยกวา ….… นิ้ว  
- เครื่องอานและบันทึกแผนขอมูลแบบ DVD Dual Layer  แบบ Built-in                
- Optical Mouse 
- รองรับการเชื่อมตอระบบเครือขายไรสาย 
- พรอมเชื่อมตอดวย Fire Wire , USB 2.0 , IrDa 
- โปรแกรมสําหรับการใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง ตามที่ผูวาจางกําหนด 

  (2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน ……. ชุด โดยมีรายละเอียด
ประกอบดังนี้ 

- ใชชิปประมวลผล ………………… หรือเทียบเทา ความเร็วในการประมวลผลไม
นอยกวา 3.0 GHz  ไมนอยกวา ..............  MB   

- Hard disk  ความจุไมนอยกวา ............. GB ความเร็วไมนอยกวา .............. rpm ชนิด S-
ATA 

- จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา ............ นิ้ว 
- เครื่องอานและบันทึกแผนขอมูลแบบ  DVD ความเร็วไมนอยกวา .......... เทา –R+R , 

Dual Layer 
- Diskette Drive จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 
- พรอมแปนพิมพ และ Optical Mouse 1 ชุด 
- การดแสดงผล หนวยความจําไมนอยกวา ............. MB แบบ TV-OUT , DVI 
- การดเครือขาย รองรับการเชื่อมตอระบบเครือขาย 
- เครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาด .............. VA 
- โปรแกรมสําหรับการใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง ตามที่ผูวาจางกําหนด 

  (3) อุปกรณเก็บขอมูลแบบพกพา (Removable Storage Device) มีหนวยความจําไมนอยกวา 
............. MB (ตามความจําเปนของแตละสัญญา) 
  (4) เครื่อง Scanner คุณภาพความคมชัดไมนอยกวา ............................................. bit จํานวน 
...........  ชุด (ตามความจําเปนของแตละสัญญา) 
  (5) เครื่องพิมพเอกสาร (Laser  Printer)  พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน ......... ชุด โดยมี
รายละเอียดประกอบดังนี้  (ตามความจําเปนของแตละสัญญา) 

- ความละเอียดไมนอยกวา .......................  dpi 
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- ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา ..........  แผน / นาที 
- พื้นที่การพิมพใหญสุดไมนอยกวาขนาดกระดาษ .......... 
- หมึกพิมพอยางนอย 2 ชุด / เดือน หรือตามความจําเปนในการใชงานของผูวาจาง 

  (6) เครื่องพิมพเอกสาร (Inkjet Printer) พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน …. ชุด โดยมี
รายละเอียดประกอบดังนี้ 

- ความละเอียดไมนอยกวา ............... x .............. dpi 
- ความเร็วในการพิมพดําไมนอยกวา ........... แผน / นาที 
- ความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา ........... แผน / นาที 
- พื้นที่การพิมพใหญสุดไมนอยกวาขนาดกระดาษ A3 
- หมึกพิมพดําและสีอยางนอย ……. ชุด / เดือน หรือตามความจําเปนในการใชงานของ 

ผูวาจาง 
  (7) กลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา....... ลานพิกเซล สามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงได มีชองเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร พรอมสื่อบันทึกขอมูลขนาดไมนอย
กวา ........... MB และกระเปาบรรจุกลอง  จํานวน ......... ชุด 
  (8) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ จํานวน …. ชุด โดยมีรายละเอียด
ประกอบดังนี้ 

- ความเร็วไมนอยกวา ........... แผน / นาที 
- สามารถปอนเอกสารและจัดเรียงชุดสําเนาอัตโนมัต ิ        
- กระดาษ A4 ไมนอยกวา ........  รีม/เดือน , ขนาด A3 ไมนอยกวา ........  รีม/เดือน หรือ

ใหเพียงพอ กับการใชงานของผูวาจาง 
  (9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระบบ DLP ระดับ XGA  ขนาด ............. ANSI Lumens 
ควบคุมการทํางานโดยรีโมทคอนโทรล พรอมจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ......... นิ้ว 
สามารถควบคุมการทํางานโดยรีโมทคอนโทรลและอุปกรณประกอบ จํานวน ......... ชุด 
  (10)  อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ความเร็วอยางนอย 256/128 kbps. ปริมาณขอมูลรับ-สง ไมนอย
กวา 3,000 MB ตอเดือน พรอมติดตั้งระบบ LAN เชื่อมตอคอมพิวเตอร ไดไมนอยกวา ...... เครื่อง พรอม
คาบริการรายเดือน 
   ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานทั้ง
สัญญาแลวเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนจะสงคืนใหผูรับจางในสภาพปจจุบันขณะนั้น คาใชจายในการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณอ่ืน ๆ ดังกลาวขางตน ผูวาจางจะไมมีการแยกจายเงินใหตางหาก แตได
คิดเปนคาใชจายพิเศษหารเฉลี่ยลงในคา FACTOR F ของราคากลางแลว ดังนั้นจึงใหผูรับจางคิดราคาเฉลี่ยรวม
ไวในรายการงานตาง ๆ ที่กําหนดไวใน  ใบแจงปริมาณงานและราคางานของสัญญานี้ 
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   หากผูรับจางไมปฏิบัติตามที่ระบุไวในของานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณอ่ืน 
ๆ   ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะจัดหาหรือเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณอ่ืนๆ ที่มีขนาดเทียบเทาขนาดที่ระบุ 
พรอมรายการรายละเอียด ที่ระบุ โดยจะหักคาใชจายจากราคางานในสัญญา ตามคาใชจายจริงที่คณะกรรมการ
ตรวจการจางกําหนด 
 7. .. งานกอสรางอาคารสํานักงานชั่วคราวเพื่อควบคุมการกอสรางของผูวาจาง (กําหนดตามความ
จําเปนและเหมาะสมของแตละงาน) 
  (1) อาคารสํานักงานชั่วคราวจะตองไดรับการอนุมัติลวงหนาจากคณะกรรมการตรวจการจาง
กอนทําการกอสรางหรือเชาอยางใดอยางหนึ่ง  ผูรับจางจะตองจัดหาและบํารุงรักษาอาคารสํานักงานชั่วคราว
ตลอดเวลาของการกอสรางตามสัญญา  อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  จะตองจัดใหอยูในสภาพ
พรอมที่จะตองใชงานไดเต็มที่ตลอดระยะเวลา  โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 45 (ส่ีสิบหา) 
วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือใหเร่ิมทํางานและจะตองจัดใหพรอมที่จะใชงานอยูเสมอ ระหวาง
การกอสรางผูรับจางจะตองรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร  และทรัพยสินภายในอาคาร
ตลอดเวลา 
  (2) ที่ตั้งอาคารสํานักงานชั่วคราว  จะกําหนดตามคําแนะนําของผูควบคุมงานกอสรางของผู
วาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจาง  ซ่ึงควรจะอยูใกลเคียงบริเวณกอสรางและจะตองมีพื้นที่ใชสอยของ
อาคาร ไมนอยกวา  300  ตร.ม.  พรอมเครื่องปรับอากาศ  อุปกรณสํานักงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่
คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบ  โดยมีหองทํางานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

-   หองที่ทํางานของบุคลากรของผูควบคุมงาน  รวมหองน้ํา .........หอง 
-   หองประชุมใหญ  รวมหองน้ํา ...........หอง 
-   หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุ  รวมหองน้ํา .......... หอง 
-   หองปฏิบัติการสํารวจ  รวมหองน้ํา .........หอง 

  (3) ผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานใหดูแลดานการบริการและความเรียบรอยของสํานักงาน
โดยใหทํางานในชวงเวลาที่กําหนดโดยผูวาจาง 

-   พนักงานทําความสะอาด ......... คน                            
-   พนักงานในสํานักงาน ......... คน 

  (4) ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณปองกันภัยจํานวน ...... ชุด  ประกอบดวย  หมวกนิรภัยกับ
รองเทาบูต   เสื้อกันฝน  ซ่ึงจะเก็บรักษาไวที่สํานักงานเพื่อใชงานโดยผูวาจางและผูควบคุมงานของผูวาจาง  
อุปกรณเหลานี้จะตองเปนสีขาวหรือสีอ่ืนที่ตางจากสีของอุปกรณของผูรับจาง  และคุณภาพของอุปกรณจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูวาจางเสียกอน 
   ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานทั้ง
สัญญาแลวอาคารสํานักงานชั่วคราวฯ  จะสงคืนใหผูรับจางในสภาพปจจุบันขณะนั้น  
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   คาใชจายในการนี้ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน คากระแสไฟฟา 
คาน้ําประปา คาบริการโทรศัพท และอื่น ๆ ใหผูรับจางคิดรวมอยูในคาดําเนินการของสัญญานี้ 
   หากผูรับจางไมปฏิบัติตามที่ระบุไวในของานกอสรางอาคารสํานักงานชั่วคราวเพื่อควบคุม
การกอสรางของผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะจัดหาหรือเชาอาคารสํานักงานชั่วคราวอื่นที่มีขนาดเนื้อที่ใชสอย
เทียบเทาขนาดที่ระบุ พรอมรายการรายละเอียด ที่ระบุ โดยจะหักคาใชจายจากราคางานในสัญญาตามคาใชจาย
จริงที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนด 
 7.....  เครื่องมือในการทดสอบ (กําหนดตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละงาน) 
  ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือในการทดสอบภายในระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจงใหเร่ิมทํางาน และจะตองจัดหาเครื่องมือใหถูกตองครบถวน อยางนอยตามรายการรายละเอียดที่
กําหนดและถูกตองตามมาตรฐาน พรอมคูมือการใชเครื่องมือแตละชนิดใหครบถวนเพื่อใชทดสอบคุณสมบัติ
วัสดุและคุณภาพงานกอสรางตลอดจนการบํารุงรักษา ซอมแซม และทําความสะอาดเครื่องมือใหอยูในสภาพที่
ใชงานไดดี ในกรณีที่เครื่องมือใดเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได ผูรับจางตองหาเครื่องมือใหม
มาทดแทนในเวลาอันสมควร โดยผูวาจางเปนผูใชเครื่องมือนี้ 

 

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ 

 อุปกรณหองทดสอบ งานดิน   

1 ตะแกรง φ 8" ขนาด 3", 21/2", 11/2",1" ,3/4" ,1/2"  
No.4 , No.8 , No.10 , No.16 , No.30 , No.40 , No.50 , No.60 , 
No.100 ,No.200 ,Pan , Cover 

ชุด  

2 เครื่องรอนทราย เครื่อง  

3 Liquid Limit Device ใบ  

4 กระเบื้องกวนดิน φ ประมาณ 3"สูงประมาณ 1"  มีฝาปด (ต
าม
คว

าม
จํา
เป
นข

อง
แต

ละ
สัญ

ญา
) 

อัน  

5 ใบมีดคลุกดิน                                 

6 กระจกฝาหนา 1 ซม. ขนาด 30 x 30 ซม.2   

7 เครื่อง Air Dry Jet   

8 ไมโครเวฟ (ความจุไมนอยกวา 22  ลิตร)   

9 ถวยเคลือบขนาดเล็ก , ใหญ อยางละ                 

10 Mold φ 4" + 0.016 สูง 4.584" + 0.018"    

11 Mold φ 6" + 0.016 สูง 4.584" + 0.018"   

12 Hammer 5.5 lb + 0.02 lb φ 2" + 0.00 5"   

13 Hammer 10 lb + 0.02 lb φ 2" + 0.00 5"   

14 แผนคอนกรีตยึดโมลหนักไมนอยกวา 91 กก. สําหรับ   

 โมล 6" , 4" อยางละ 

(ต
าม
คว

าม
จํา
เป
นข

อง
แต

ละ
สัญ

ญา
) 
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ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ 

15 แมแรงพรอมโครงดันตัวอยางดิน   

16 เหล็กปาดแตงหนาดิน   

17 ถุงพลาสติกเก็บความชื้นดิน   

18 Sand Cone Density Apparatus (ขวดทราย)   

19 ทรายสะอาดความละเอียดผาน No.20 คาง No. 30   

20 Mold Calibrate ทราย 2 ขนาด    

22 เครื่องกด CBR   

23 ชุดการทดลอง CBR   

24 เครื่องกดคอนกรีตขนาด 150 ตัน   

25 โมล สําหรับ หา SSDทราย+Temper   

26 โมล  หาถ.พ. หินขนาดความจุ 4,500 cc.   

27 โซเดียมไฮดรอกไซด   

28 ลูกเหล็ก   

29 ตะแกรง φ 8" No.12         

    

 อุปกรณหองทดสอบทั่วไป     

1 เตาอบ (Oven) อุณหภูมิไมนอยกวา 200  องศา ความจุ ไมนอยกวา 4 
ลบ. ฟุต 

  

2 เครื่องช่ังไฟฟา สามารถอานไดละเอียด 0.01 กรัม ความจุไมนอยกวา 
500 กรัม 

  

3 เครื่องช่ังไฟฟา สามารถอานไดละเอียด 0.01 กรัม ความจุไมนอยกวา 6 
กิโลกรัม 

  

4 เครื่องช่ังสามารถอานไดละเอียด 20 กรัม ความจุไมนอยกวา 50   

 5 เครื่องแบงตัวอยางวัสดุ ขนาดใหญ , ขนาดเล็ก อยางละ   

6 ถาดสังกะสี  ขนาด 1,200 x 1,200 x 50 มม.   

7 กะละมังเคลือบ φ  200 มม.           

8 กะละมังเคลือบ φ  ประมาณ 18 นิ้ว   

9 กะละมังเคลือบ φ  ประมาณ 22 นิ้ว   

10 เทอรโมมิเตอร C0 หรือ F0    

11 กระบอกตวงขนาด 1,000 cc.   

12 กระบอกตวงขนาด 5,000 cc. 

(ต
าม
คว

าม
จํา
เป
นข

อง
แต

ละ
สัญ

ญา
) 
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ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ 

13 กระบอกตวงขนาด 250 cc.   

14 ทอ PVC ขนาด φ  1.5" ช้ันคุณภาพ 13.5 ยาว 12" ตัดปากฉลาม   

15 ฟุตเหล็กยาว 18 นิ้ว   

16 ถังพลาสติกใสทราย ความจุไมนอยกวา 8 ลิตร   

17 Small Hand Scoop (ชอนตักขนาดเล็ก)   

18 Large Hand Scoop (ชอนตักขนาดใหญ)   

19 คอนยาง   

20 แปรงทองเหลืองทําความสะอาดตะแกรง   

21 แปรงลวดเหล็ก   

22 แปรงขนออนทําความสะอาดตะแกรง   

23 ตลับเมตร ขนาดไมตํ่ากวา 5 เมตร   

24 รมใหญ   

25 ถุงมือกันความรอน   

26 ถุงมือพลาสติกอยางหนา   

27 ถุงมือผา   

28 ตลับพลาสติกใสสําหรับใสตัวอยางวัสดุ   

29 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุด   

 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   

    - RAM  ไมนอยกวา 256 MB   

    - Hard Disk ความจุไมนอยกวา 80 GB   

    - Hard Disk ความจุไมนอยกวา 80 GB   

    - หนาจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 17"   

    - เครื่องอานและบันทึกแผนขอมูลแบบ Combo Drive   

    - เครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาด 1,000 VA   

    - โปรแกรมสําหรับการใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามที่ผูวาจางกําหนด   

30 อุปกรณสํานักงานของหองทดสอบ   

    - โตะทํางานขนาด 5 ฟุต มีล้ินชักสองขาง ๆ ละสองลิ้นชัก   

    - เกาอี้บุนวมมีพนัก                   

    - โตะไมไมมีล้ินชัก ขนาด 1.00 x 1.200 ม.   

31 บุคลากรของหองทดสอบ   

    - พนักงานปฏิบัติงานคุณวุฒิไมนอยกวา ปวช.             

(ต
าม
คว

าม
จํา
เป
นข

อง
แต

ละ
สัญ

ญา
) 
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ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ 

    - คนงาน                          

32 เครื่องพิมพเอกสาร (Laser Printer) พรอมอุปกรณครบชุด   

    - ความละเอียดไมนอยกวา 600 x 600 dpi   

    - ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 10 แผน/นาที   

    - พ้ืนที่การพิมพใหญสุดไมนอยกวา ขนาดกระดาษ A4   

    - หมึกพิมพอยางนอย 2 ชุด/เดือน หรือตามความจําเปนในการใชงาน   

      ของผูวาจาง    

   

  งานทดสอบใด ๆ ที่ตองอาศัยเครื่องมือทดสอบพิเศษนอกเหนือจากที่มีอยูในสนามตามที่
กําหนดไวใหเปนภาระของผูรับจางที่จะตองนําไปทดสอบที่สํานักวิจัยและพัฒนากรมชลประทาน หรือสถาบนั
ที่ทางราชการรับรองและเปนที่เชื่อถือได 
  การเตรียมตัวอยาง การขนสงตัวอยางไปถึงหองทดสอบ คาทดสอบ และคาใชจายตาง ๆ เปน
ของผูรับจางทั้งสิ้น 
  เครื่องมือทดสอบและอุปกรณหองทดสอบดังกลาว ผูรับจางจะรับคืนไดเมื่อผูวาจางได
ตรวจสอบรับงานทั้งสัญญาตามสภาพปจจุบันขณะนั้น 
  คาใชจายในการนี้ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ บุคลากร คากระแสไฟฟา คา
น้ําประปา และอื่นๆ  ใหผูรับจางคิดรวมอยูในคาดําเนินการของสัญญานี้       
  หากผูรับจางไมปฏิบัติตามที่ระบุไวในขอเครื่องมือในการทดสอบ ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะจัดหา
หรือเชาเครื่องมือในการทดสอบที่มีขนาดเทียบเทาขนาดที่ระบุ พรอมรายการรายละเอียด ที่ระบุ โดยจะหัก
คาใชจายจากราคางานในสัญญา ตามคาใชจายจริงที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนด 
 7. .....  งานจัดทําแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built  Drawings) 
  ในกรณีที่แบบแนบทายสัญญานี้มีรายละเอียดไมเพียงพอที่จะนําไปใชกอสรางไดผูรับจาง
จะตองจัดทําแบบเพิ่มเติม (Shop  Drawing) ตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควร 
  ผูรับจางตองจัดทําแบบหลักฐาน (As-Built  Drawing) ซ่ึงแสดงตําแหนง แนว ระดับ รูปราง 
ขนาด  และรายละเอียดตาง ๆ ของงานกอสรางตามที่ไดจัดสรางและประกอบติดตั้งไวจริงในสนาม ตาม
คําแนะนํา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางแลว โดยผูรับจางตองจัดทําแบบ ตนฉบับ
(Sepia) โดยสมบูรณ   จํานวน ….. ชุด พรอมพิมพเขียว จํานวน …… ชุด และสงมอบใหคณะกรรมการตรวจ
การจาง ภายในวันสงมอบงานงวดสุดทาย 
  - คาใชจายในการจัดทําแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-Built Drawing) 
รวมทั้งคาใชจายในการสํารวจหาขอมูล คาใชจายในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทําแบบดังกลาว ใหผูรับจางคิด
ราคารวมอยูในคาดําเนินการของสัญญานี้ 
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8. รายการสําคญัท่ีผูรับจางไมตองจัดทํา         
 สําหรับงานกอสรางรายนี้มีงานที่กําหนดไวในแบบแตผูรับจางไมตองจดัทํา  ดังนี ้
 8.1 งาน ................................................................................................................ 
 8.2 งาน ................................................................................................................ 
     ฯลฯ 

9. หลักเกณฑการจัดหาชางฝมือ และวิศวกรควบคุมงาน 
 การควบคุมงานเพื่อการกอสรางตามสัญญานี้    ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝมือและวิศวกรตาม
เกณฑตอไปนี้ 
 9.1 ผูรับจางจะตองมีและใชชางฝมือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ จากสถาบันของทาง
ราชการหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ   ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรอง
ใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  
ในแตละสาขาดังตอไปนี้.- 
  (1) ชาง................................. 
  (2) ชาง................................. 
  (3) ชาง................................. 
           ฯลฯ 

   ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมด  โดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ
ระดับชาง  พรอมกับระบุรายชื่อของชางที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ หรือผูมีวุฒบิัตรดังกลาวในวรรคแรก
นํามาแสดงพรอมหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจการจางกอนเร่ิมลงมือทํางานและพรอมที่จะใหผูวาจาง
หรือเจาหนาทีข่อง    ผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้   
 9.2 ผูรับจางตองมีและใชวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542  ในการวางแผนปฏิบัติงาน
แผนการใช    เครื่องจักรเครื่องมือ และควบคุมงานกอสรางตามสัญญา   

10. บอยืมดิน                   
 * กรณีที่ผูวาจางไมไดจดัหาบอยืมดินไวให *              
 “งานกอสรางรายนี้ผูวาจางไมไดจัดหาบอยืมดินไวให  ผูรับจางตองเปนผูจัดหาเอง โดยดินที่
นําไปใชกอสรางตองมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการกอสราง ตามแบบและรายการรายละเอียดดานวิศวกรรม 
และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางแลว  สําหรับคาใชจายในการจัดหาแหลงดิน 
รวมทั้ง คาขุด – ขนยาย เปนของผูรับจางทั้งสิ้น” 
 * กรณีที่ผูวาจางจัดหาบอยืมดินไวให *              
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 “งานกอสรางรายนี้ผูวาจางไดจัดหาบอยืมดินไวใหแลว  บริเวณ ..................................................
โดยผูรับจางตองขุด และคัดเลือกดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการกอสราง ตามแบบและรายการรายละเอียด
ดานวิศวกรรม และคณะกรรมการตรวจการจางใหความเห็นชอบแลวไปใชสําหรับการกอสราง” 

11. การดําเนินงาน 
 11.1 การควบคุมงานเพื่อการกอสรางตามสัญญานี้  ผูควบคุมงานของผูรับจางตองอยูประจํา  ณ ที่
ทําการกอสราง  เพื่อควบคุมงานตามสัญญา   ถาผูควบคุมงานของผูรับจางมีเหตุจําเปนไมสามารถอยูควบคุม
งาน   จะตองแจงใหผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบลวงหนา พรอมทั้ง
แตงตั้งผูปฏิบัติงานแทนเปนลายลักษณอักษรเสนอคณะกรรมการตรวจการจางอนุมัติเสียกอน  ถาผูควบคุมงาน
ของ ผูรับจางไมอยูควบคุมงานโดยไมมีเหตุผลอันควร   ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุม
งานกอสรางของผูวาจางมีสิทธิส่ังหยุดงานทั้งหมดหรือแตบางสวนไดทันที  ผูรับจางตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายใดๆ  อันสืบเนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น 
 11.2 ภายในกําหนด …..…วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   ผูรับจางจะตองเสนอแผนปฏิบัติ
งานแผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ  และรายชื่อวิศวกรผูควบคุมงานโดยแผนปฏิบัติงานจะตองแสดงถึง
ขั้นตอนของการทํางานใหถูกตองตามสภาพฤดูกาลและกําหนดเวลาที่ตองใชในการทํางานหลักตางๆใหแลว
เสร็จ   ใหคณะกรรมการตรวจการจางของผูวาจางพิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการ ผูควบคุมงานกอสรางของ
ผูวาจางและคณะกรรมการตรวจการจางจะคอยติดตามเรงรัดงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว   
ทั้งนี้เพื่อใหการกอสรางเปนไปดวยความเรียบรอยและแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา   
 11.3 ผู รับจางจะตองตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถ่ีถวน   หากปรากฏวาแบบและ
รายละเอียดดังกลาวมีการ ขัดแยง   คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด  ผูรับจางตองรายงานใหผูควบคุมงานของผู
วาจางทราบทันที   ผูควบคุมงานของผูวาจางและหรือคณะกรรมการตรวจการจางและหรือผูวาจางจะเปนผู
พิจารณาและวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของผูควบคุมงานของผูวาจางและหรือคณะกรรมการตรวจการจางและหรือผู
วาจาง   ผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดและถือเปนอันยุติ 

12. การสงรายงาน 
 ผูรับจางตองสงรายงานแสดงความกาวหนาของงาน  ใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบเปนระยะ
ทุกๆ  30  (สามสิบ) วัน  ตามแบบฟอรมที่ผูวาจางจะเปนผูกําหนดใหหากปรากฏวาการทํางานลาชากวา
แผนงานที่ไดเสนอไวผูรับจางตองชี้แจงถึงสาเหตุที่ลาชา  ทั้งตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเรงรัดการทํางาน
ใหแลวเสร็จตามแผนที่กําหนดไวเดิม 

 

13. การสงมอบงาน 
 * กรณีเปนสัญญาตามแบบราคาเหมารวม * 
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 “เมื่อผูรับจางประสงคจะสงมอบงานชวงหนึ่งชวงใด  ผูรับจางตองจัดทําใบสงมอบงานที่แลวเสร็จ 
ตามสวนของงานตามเกณฑการจายเงิน ขอ...............  ตามแบบฟอรมที่ผูวาจางจะเปนผูกําหนดใหเสนอตอผู
ควบคุมงานของผูวาจาง เพื่อใหทําการตรวจสอบ” 
 * กรณีเปนสัญญาตามแบบราคาตอหนวย * 
 “เมื่อผูรับจางประสงคจะสงมอบงานชวงหนึ่งชวงใด  ผูรับจางตองจัดทําใบสงมอบงานที่แลวเสร็จ 
พรอมทั้งแสดงรายละเอียดปริมาณงานและราคางานที่จะสงมอบ ตามแบบฟอรมที่ผูวาจางจะเปนผูกําหนดให
เสนอตอผูควบคุมงานของผูวาจาง เพื่อใหทําการตรวจสอบ 
 สําหรับงานจางเหมาแบบราคาตอหนวย (UNIT PRICE) งานที่สงมอบงานแตละงวดตองไมนอย
กวา 30 วัน ยกเวนงานสุดทาย และสงมอบงานงวดละ 1 คร้ัง  
 งานที่ผูรับจางประสงคจะทําการสงมอบตองประกอบดวยลักษณะงานดังนี้ 
 13.1 งาน.......................................... จะสงมอบงานไดเมื่อ ............................................................. 
 13.2 งาน......................................... จะสงมอบงานไดเมื่อ ............................................................. 
 13.3 งาน......................................... จะสงมอบงานไดเมื่อ ............................................................. 
      ฯลฯ 

14.  การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 
 14.1 การตรวจสอบผลงานเพื่อการจายเงิน 
 ภายหลังที่ไดรับใบสงมอบงานจากผูรับจางแลว  ผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางจะตรวจสอบ
ใบสงมอบงานกับงานในสนาม  ถาปรากฏวางานที่สงมอบนั้นเสร็จเรียบรอยถูกตองตามรายการรายละเอียด
และแบบ และ มีปริมาณงานถูกตองตามที่กําหนดในใบสงมอบแลว  จะเสนอตอคณะกรรมการตรวจการจาง
เพื่อทําการตรวจผลงานและคณะกรรมการตรวจการจางจะทําการตรวจผลงานที่สงมอบใหภายใน  3  ( สาม ) 
วันทําการ  นับแตวันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานและจะดําเนินการเรื่อง
การเบิกจายเงินตอไป 
 การตรวจสอบผลงานเชนนี้   มิไดทําใหผูรับจางหมดความรับผิดชอบในความชํารุดเสียหายของ
ส่ิงกอสรางที่ ผูรับจางไดดําเนินการกอสรางมาแลว   การสงมอบงานที่จะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตาม
สัญญาก็ตอเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานทั้งหมดจนครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูรับจางและสามารถใชงานได
ตามเจตนารมณของ ผูวาจางทุกประการแลว 

 14.2 การตรวจรับงานตามสัญญา 
 เมื่อผูรับจางไดจัดทํางานทั้งหมดครบถวนตามสัญญาแลวและจัดทําใบสงมอบงานดังกลาวใหแกผู
ควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อการตรวจรับ  คณะกรรมการตรวจการจางจะตรวจ
ผลงานที่ผูรับจาง  สงมอบภายใน  3  ( สาม ) วันทําการ  นับแตวันที่ประธานกรรมการตรวจการจางไดรับ
ทราบการสงมอบงานและจะทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไมเกิน  5 ( หา ) วันทําการนับถัด
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จากวันที่ผูควบคุมงานของผูวาจางไดดําเนินการเสร็จและรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจางทราบ  ถา
ปรากฏวางานที่สงมอบนั้นเสร็จเรียบรอยครบถวนถูกตองตามแบบรูป  รายการรายละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญาและสามารถใชงานไดสมตามเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว   ใหถือวันที่ไดรับใบสงมอบงาน
ดังกลาวเปนวันสงมอบงาน 
 แตถางานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป  รายการรายละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิไมตรวจรับงานและสั่งการใหผูรับจางทําการซอมแซม
แกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามแบบรูป   รายการรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  ซ่ึงผูรับจางตอง
ปฏิบัติตาม  ในระหวางที่ยังมีการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมตามที่กลาวขางตน   ใหถือวายังไมมีการสงมอบงาน 
 หลังจากที่ไดทําการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมเปนที่เรียบรอยแลว   ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงาน
ของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบเพื่อทําการตรวจผลงานใหม คณะกรรมการตรวจการจางจะ
ตรวจผลงานใหภายใน   3  ( สาม )วันทําการนับแตวันที่ประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบและจะทํา
การตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด   ทั้งนี้ไมเกิน  5  ( หา )วันทําการนับถัดจากวันที่ผูควบคุมงานของผูวาจาง
ได ดําเนินการเสร็จและรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจางทราบ  ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผู
รับจางไดทําการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมถูกตองตามแบบรูป   รายการรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา แลว
จะดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  
 การสงมอบงานที่จะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญาก็ตอเมื่อผูวาจางไดรับมอบงาน
ทั้งหมดครบถวนถูกตองทุกรายการจาก ผูรับจางและสามารถใชงานไดสมตามเจตนารมณของผูวาจางทุก
ประการแลว 
 14.3 รายการของงานที่จะทําการตรวจรับ (ใชกรณีสัญญาแบบราคาตอหนวย) 
  14.3.1 งานรายนี้จะทําการตรวจรับงานตามที่กําหนดไวในขอกําหนดการสงมอบงาน 
  14.3.2 งานรายนี้จะทําการตรวจรับงานตามปริมาณงานที่ทําไดจริง ซ่ึงคํานวณโดยวิธีการของ 
ผูวาจาง ตามหนวยที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา 

15. กําหนดระยะเวลาสงมอบงาน 
 งานรายนี้ทั้งหมดผูรับจางตองจัดทําใหเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญาและสงมอบงานใหแกผูวา
จางไดภายใน ................  (......................) วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือแจงใหเร่ิมทํางานจากผู
วาจาง เปนตนไป 

16. แบบสัญญาจาง 
 * กรณีเปนสัญญาแบบราคาเหมารวม * 
 งานรายนี้จะใชสัญญาจางแบบ "ราคาเหมารวม " (LUMP SUM PRICE) 
 * กรณีเปนสัญญาแบบราคาตอหนวย* 
 งานรายนี้จะใชสัญญาจางแบบ "ราคาตอหนวย" (UNIT PRICE) 
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17. การจายเงิน 
 * กรณีเปนสัญญาแบบราคาเหมารวม * 
  “ภายใตเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะแบงการจายเงนิ  ดังนี ้
 1. เมื่อผูรับจางทําการ.......................................................................................................................... 
  เสร็จเรียบรอยแลวตามแบบ และรายการประกอบแบบ จะจายเงินให .......................... %   
  ของราคางานเหมารวมตามที่ระบุในสัญญา 
 2. เมื่อผูรับจางทําการ......................................................................................................................... 
  และทํางานสวนที่เหลือเสร็จเรียบรอยแลวตามแบบ รายการประกอบแบบ ตลอดจนทําความ 
  สะอาดสถานที่กอสราง จะจายเงินให ............ %  ของราคางานเหมารวมตามที่ระบุในสัญญา” 
 * กรณีเปนสัญญาแบบราคาตอหนวย * 
  “ภายใตเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูรับจาง ดังนี ้
 17.1 เมื่อมีการสงมอบงาน และรับมอบงาน ตามลักษณะที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง
วาดวยการสงมอบงานแลว 
 17.2 จายใหแตละงวด ตามผลงานที่ตรวจรับไดจริง 
 17.3 เมื่อมีการสงมอบงาน และตรวจรับงานในครั้งใด จะจายเงินคาจางใหดังนี้ 
  ถาคาจางในสัญญารายการที่เปนราคาตอหนวย  การจายเงินคาจางจะคํานวณตามราคาตอ
หนวยของงานที่ไดรับไดจริง 
  ถาคาจางในสัญญารายการที่เปนราคาเหมารวม การจายเงินคาจางจะจายใหในราคาเหมารวม
เมื่องานรายการนั้นๆ ไดเสร็จเรียบรอยถูกตองและทําการตรวจรับแลว 
 17.4 งานจางกอสรางสัญญานี้ ผูวาจางไดรับเงินงบประมาณผูกพันเปนรายป การจายเงินตาม
สัญญาจะเบิกจายใหผูรับจางไดไมเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับในแตละป สําหรับเงินคาจางที่คางจาย ผูวาจาง
จะเบิกจายใหในปงบประมาณถัดไป 
 17.5 หากผูวาจางมีความจําเปนตองจายเงินคาจางใหแกผูรับจางลาชาเกินกวากําหนดเวลาอัน
สมควร ไมวาเนื่องจากการอนุมัติเงินประจํางวดลาชาหรือเหตุอ่ืนใด ผูรับจางจะไมเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ในระหวางที่ลาชาจาก ผูวาจาง 

18.   การจายเงินคาจางลวงหนา 
 ผูวาจางจะจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตามสัญญา ขอ  5  เมื่อผูรับจางรองขอเทานั้น โดย
ผูรับจางตองรองขอเปนหนังสือกอนการสงมอบงานงวดแรก 

 หากผูรับจางมิไดรองขอเปนหนังสือกอนการสงมอบงานงวดแรกตามที่กําหนดในวรรคแรก ผูรับ
จางไมมีสิทธิจะขอรับเงินคาจางลวงหนาตามสัญญาอีกตอไป 
 ในการรับเงินคาจางลวงหนา  ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูวาจาง 
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 ใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนา  ตองมีตัวเลขไทยหรืออารบิกและอักษรไทย   ถาทําเปน
ภาษาตางประเทศตองมีภาษาไทยกํากับและใหปรากฏขอความดังตอไปนี้ 
 (1) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบรับ 
 (2) ช่ือหรือยี่หอ และที่อยูของผูออกใบรับ 
 (3) ช่ือและที่อยูของผูวาจาง 
 (4) เลขลําดับของเลม และของใบรับ 
 (5) วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบรับ 
 (6) จํานวนเงินที่รับ 
 (7) ชนิด  ช่ือ  งาน/โครงการของคาจางลวงหนา 
 (8) ลายมือช่ือผูมีอํานาจของผูออกใบรับ 
 (9) ผูรับเงิน 

19. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง  (ใชกรณีงานตามขอกําหนดมาตรฐานปองกันและ
ควบคุมอุบัติเหตุในการกอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2543) 

 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแกผูปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งของ 
ผูวาจางและผูรับจาง  จึงกําหนดใหผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1. ผูรับจางจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและชัดเจน ให
สอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง  แลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจางกอนการดําเนินการกอสรางภายใน  30  วัน  (สามสิบ)  นับตั้งแตวันเริ่มทําสัญญาวาจางผูรับจาง
ตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวอยางเครงครัดใหสอดคลองกับสัญญาวาจาง  พรอมรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกลาวใหผูวาจางทราบอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
 2. ผูรับจางตองเตรียมรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่จะตองมากําหนดกระบวนการของการวางแผนให
สอดคลองและครอบคลุมหัวขอหลักๆของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ที่กําหนดไวตามขอ 1.  หรือตามที่
คณะกรรมการตรวจการจางเปนผูกําหนด 
 3. ผูรับจางตองศึกษากฎหมายและขอกําหนดตางๆรวมทั้งขั้นตอนและวิธีการกอสรางโครงการ
ดังกลาวอยางละเอียด  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ อยางเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติไดจริง
ยื่นตอผูวาจางตามที่กําหนดไวในขอ 1. 
 4. ผูรับจางตองจัดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นใหเพียงพอและเหมาะสม  เพื่อกําหนดโครงสรางและหนาที่บทบาทของผูเกี่ยวของดานความปลอดภัยฯ 
ใหชัดเจน   
 5. ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญาจางที่ผูวาจางกําหนดไวอยางเครงครัด 
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 6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในการทํางานอยางเครงครัด 
 7. ผูรับจางตองตรวจสอบติดตามวิธีการทํางานและสภาพการทํางานในหนวยงานกอสรางให
เกิดความปลอดภัยในการทํางานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯที่กําหนดไวอยางเครงครัด  พรอม
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 8. ผูรับจางตองประเมินผลความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจกรรมที่วางแผนไว  เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขในการบริหารการจัดการในงานกอสรางใหดีขึ้น 
 9. คาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
ทั้งหมด ใหคิดรวมอยูในคาดําเนินการของงานกอสรางตามที่ระบุในใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ 

20. รายละเอียดดานวิศวกรรมที่ไมชัดเจน 
 รายละเอียดดานวิศวกรรม (Technical Specification) อ่ืน ๆ ที่ไมไดระบุไวในที่นี้ ใหปฏิบัติตาม
รายละเอียดเฉพาะที่ระบุไวในแบบ (Drawings) ตาง ๆ หรือหากมิไดระบุไวใหผูควบคุมของผูวาจาง หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางใชดุลพินิจพิจารณาแกไขปญหานั้นๆ 
 รายละเอียดดานวิศวกรรมใดที่ไมชัดเจน  หรือไมอาจหาวัสดุในทองตลาดหรือในสนามเพียงพอ  
ผูควบคุมของผูวาจาง  หรือคณะกรรมการตรวจการจางอาจพิจารณาอนุโลมใหใชวัสดุคุณภาพเทียบเทา
ได และตองทํารายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกลาวเปนเอกสารใหถูกตองดวย 

21. แบบที่ใชในการกอสราง 
 การดําเนินการกอสรางงานทั้งหมดนี้    ผูรับจางตองจัดทําตามรายละเอียดและวิธีการที่กําหนดไว
ใน   “รายละเอียดดานวิศวกรรม ”  และตองมีขนาด รูปราง  ลักษณะ ตามที่แสดงไวในแบบหมายเลข 
ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับที่ ชื่อแบบ หมายเลขแบบ 
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เอกสารแนบทายเอกสารการประกวดราคาจาง 

ขอ 1.16  รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม 
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ขอความเพิ่มเติม 
 
ขอ 1.  การแกไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม 
 เนื่องจากลักษณะงานจางในรายการนี้อาจจะมีปญหาในสนามเกี่ยวกับ ความมั่นคง ทางดานวิศวกรรม 
หากตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแบบหรือรายการรายละเอียด เพื่อความเหมาะสมหรือความมั่นคง
ทางดานวิศวกรรม ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจาง ที่จะพิจารณาแลวเสนอความเห็นตอ
อธิบดีกรมชลประทาน 
 
ขอ 2.  การเพิ่มหรือลดงาน 
 หากปริมาณงานที่ทําจริงในสนามเพิ่มหรือลดจากปริมาณงานที่กําหนดในสัญญา ขอ 1. ผูวาจางจะได
ดําเนินการดังนี้.- 
 2.1 คณะกรรมการตรวจการจางหรือผูแทนจากผูวาจางจะไดแจงใหผูรับจางทราบเปนหนังสือทุกครั้งไป 
 2.2 กรณีที่มีปริมาณงานที่ทําจริงตามแบบและรายการรายละเอียด สัญญาปรากฏวาเพิ่มหรือลดลงจาก

ปริมาณงานที่กําหนด ผูวาจางจะจายเงินคาจางใหตามปริมาณงานที่ทําจริงตามอัตราตอหนวย 
(UNIT COST) ที่ระบุในสัญญา 

 
ขอ 3.  การเพิ่มเติมงานนอกเหนือรายการ  (UN-ALLOCATED WORK) 
 กรณีที่จําเปนตองเพิ่มเติมงานนอกเหนือรายการ   (UN-ALLOCATED WORK) จากรายการที่
กําหนดใน “ใบแจงปริมาณงานและราคา” อันเนื่องมาจากขอความเพิ่มเติม ขอ 1. ผูวาจางจะไดดําเนินการ
ดังนี้.- 
 3.1 คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูแทนของผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบทุกครั้งที่มีการเพิ่มเติม

งาน 
 3.2 ผูวาจางจะจายเงินคาจางใหตามปริมาณงานเพิ่มเติม นอกเหนือรายการที่ไดทําไดจริงในสนาม การ

คํานวณปริมาณงานเพิ่มเติมดังกลาวที่แทจริงใหยึดถือตามวิธีการของผูวาจาง 
 3.3 ราคาของงานที่เพิ่มเติมนอกเหนือรายการนี้ จักไดตกลงราคากันใหมระหวางผูวาจางและผูรับจาง 
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ตัวอยางเอกสาร 
ที่ใชสําหรับดําเนินการประกวดราคาซื้อ/จางทั่วไป           

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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ตัวอยางที่  1 

   
               บันทึกขอความ 

 สวนราชการ  

 ที่  วันที ่  

เร่ือง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
                 

เรียน   
 

 ดวย                     ( ช่ือหนวยงาน)                         มีความประสงคจะดําเนินการซื้อ/จาง
.....................................................................................ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549    
 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549  ขอ 8 (1) จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) 
และรางเอกสารประกวดราคา  ของงานซื้อ/จาง.............................................................................. โดยใหมี
รายละเอียดสอดคลองกับระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑที่กรมฯ 
กําหนด  ดังนี้ 
 1 ..................................................................................................................ประธานกรรมการ 
 2 …..............................................................................................................กรรมการ 
 3 ...................................................................................................................กรรมการ 
 4 ...................................................................................................................กรรมการ 
 5 ...................................................................................................................กรรมการ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
        .......................................................... 
              (..............................................) 
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ตัวอยางที่ 2 

   
               บันทึกขอความ 

 สวนราชการ  

 ที่  วันที ่  

เร่ือง ขออนุมัติรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  งานซื้อ/จาง...................... 
                 

เรียน  
 

 ตามที่.........................................ไดอนุมัติเมื่อวันที่....................................แตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา  ของงานซื้อ/จาง                                      นั้น    
 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
ของงานซื้อ/จางดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว  รายละเอียดปรากฏตามที่แนบ   
 ในการนี้  คณะกรรมการฯ  ไดสรุปสาระสําคัญของ TOR และรางเอกสารประกวดราคาของงาน
ซ้ือ/จาง.........................................................  โดยใหเจาหนาที่พัสดุเปนผูเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน 
และเว็บไซตกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th)  เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ  วิจารณ  หรือมี
ความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว รายละเอียดตามที่แนบ  ทั้งนี้
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  ขอ 8 (1) 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาของ
งานซ้ือ/จาง....................................... เพื่อที่จะไดนําสาระสําคัญของราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา 
เผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน  และเว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ตอไป 
 
 (ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ 
  (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
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ตัวอยางที่ 3 
 

สรุปรายละเอียดสาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
งานซื้อ/จาง............................................................................................. 

____________________________ 
 
 ดวยกรมชลประทาน โดย    (ระบุช่ือหนวยงาน/โครงการ)   มีความประสงคจะทําการซื้อ/จาง
....................................................................................จํานวน................รายการ วงเงินงบประมาณ
........................บาท (.............................................................)  ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดขอบเขตราง (TOR) 
และรางเอกสารประกวดราคา  ไดดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  เรียบรอยแลว  จึงขอเผยแพรรายละเอียดสาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน (TOR) 
และรางเอกสารประกวดราคา ของงานซื้อ/จางดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความเปนมา 
 
 2. วัตถุประสงค 
 
 3. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
  1) จะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุ/รับจางงานที่ประกวดราคาซื้อ/จางฯ 
  2) ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  3) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  4) ไม เปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอื่นที่ เขาเสนอราคาใหแกกรม
ชลประทาน   และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อ/จางครั้งนี้ 
 
 6. คุณลักษณะเฉพาะ  (ระบุรายละเอียดตามความเหมาะสม) 
  6.1 รายละเอียดของพัสดุ และจํานวนพัสดุที่จะซื้อ/จาง 
  6.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  (Specification) 
  6.3 เงื่อนไขเฉพาะของพัสดุ/งานที่จะซื้อหรือจาง 
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 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 
 8. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน 
 
 9. วงเงินในการจัดหา 
 
 10. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี  
  ช่ือผูติดตอ : 
  อีเมล แอดเดรส : 
  โทรศัพท :  
  ที่อยูเจาของงาน/โครงการ : 
 
  หากทานตองการเสนอแนะ  วิจารณ  หรือมีความเห็นเก่ียวกับพัสดุ/งานดังกลาว โปรดให
ความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซตมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 
 
  ประกาศ ณ วนัที่.................................. ส้ินสุดการวจิารณวนัที่...................................... 
 
 
 (ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ 
  (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
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ตัวอยางที่ 4 

   
               บันทึกขอความ 

 สวนราชการ  

 ที่  วันที ่  

เร่ือง ขอความเห็นชอบแกไขรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
                 

เรียน  
 

 ตามที่ไดอนุมัติใหใชราง TOR และเอกสารประกวดราคางานซื้อ/จาง......................................เมื่อ
วันที่.......................  และเจาหนาที่พัสดุไดนําสาระสําคัญของ TOR ของงานดังกลาว เผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงาน  และกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th)  เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือให
ความเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  ขอ 8 (1)  
เมื่อวันที่......................................... ส้ินสุดการวิจารณวันที่.......................................... 
 เมื่อส้ินสุดการวิจารณ  คณะกรรมการฯ  ไดรับเสนอแนะ  คําวิจารณจากสาธารณชน เปนหนังสือ 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) โดยเปดเผยตัว   คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาขอเสนอแนะ  ขอ
วิจารณ  ดังกลาวแลว  
   เห็นสมควรปรับปรุงราง TOR  ดังกลาว  รายละเอียดที่แนบ  
    ไมสมควรปรับปรุงราง TOR เนื่องจาก......................................................................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และจะไดนําเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลางตอไป 
 

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

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

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

 (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
  (..................................................) 
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ตัวอยางที่ 5 

   
               บันทึกขอความ 

 สวนราชการ  

 ที่  วันที ่  

เร่ือง เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
                 

เรียน 
 ดวย                (ระบุช่ือหนวยงาน)             มีความประสงคจะซื้อ/จาง                                   . 
                                                                                ในการนี้ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อ
ทําหนาที่ดําเนินการประกวดราคาของงานดังกลาว และเสนอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อทํา
หนาที่เปนผูจัดการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
 คณะกรรมการประกวดราคา ประกอบดวย 
 1).......................................................... ตําแหนง............................... ประธานกรรมการ 
 2).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการ 
 3).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการ 
 4).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการ 
 5).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการ 
 6).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการ 
 7).......................................................... ตําแหนง............................... กรรมการและเลขานุการ 
 8).......................................................... ตําแหนง............................... ผูชวยเลขานุการ 
สําหรับบุคคลรายที่...... เปนบุคคลที่มิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําตามหลักเกณฑที่
กรมบัญชีกลางกําหนด   
 รายช่ือผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
 1) ผูใหบริการตลาดกลางฯ ...............................................................................    
 2) กําหนดใหเสนอราคา วันที่............................. เวลา.............น. ถึง..............น. รวม........นาที 
 3) สถานที่เสนอราคา................................................................................................................ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบแจงรายชื่อขอใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประกวดราคา (บก.001-1) และแบบแจงขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ (แบบ บก.002-1) 
ถึงกรมบัญชีกลาง  ตามที่แนบ 
 
 (ลงชื่อ).................................................. 
  (..................................................) 

                                                 หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
หมายเหตุ : แบบตัวอยางที่ 5  ใชในกรณีตองแจงรายชื่อขอใหแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และกําหนดผูใหบริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  ประกอบแบบ บก.001-1 และแบบ บก.
002-1  ถาเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานไมตองใช ใหเสนอแตงตั้งพรอมกับรายงานขอซื้อขอจาง 
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                                                       ตัวอยางที่  6 

 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ   

ที่ 
   

  วันที ่  

เร่ือง รายงานขอซื้อ/จาง 
           ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  E............................................ 
 

 

เรียน……………………….. 
 
 ดวย………………………………………………………………..…………มีความตองการจะ
ซ้ือ /จาง…………………………………..……………………………………………รวม…………รายการ 
ตามรายงานความตองการพัสดุเพื่อการซื้อ/จาง เลขที่................................. ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. เหตุผลและความจํา เปนท่ีตองซื้อ /จาง……………………………..…………………… 
……………………..……………………………………………………….……………………………… 
 2. รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อ/จาง   ตามรายละเอียดในรายงานความตองการพัสดุเพื่อ
ดําเนินการซื้อ/จาง และเอกสารประกอบที่แนบ  ซ่ึง       (ช่ือหนวยงาน)   ไดเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน 
และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือเสนอ
ความเห็น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ขอ 8 (1) แลว  
 4. วงเงินประมาณที่จะซื้อ/จาง ประมาณ......................... บาท (..............................................)  
โดยเบิกจายจากเงิน...................................................ประจําปงบประมาณ.................................................. 
 5. กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุ  ภายใน..................วัน  
 6. วิธีท่ีจะซ้ือ/จาง  พิจารณาเห็นสมควรดําเนินการซื้อ/จางโดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545  
ขอ 18 (6) และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2549 
  โดยกําหนดเปนการประกวดราคาเลขที่  E…………………. 
   กําหนดรับฟงคําชี้แจงในวันที่…………………………….……..เวลา……………......น .  
ณ...................................................................................................................... 
 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ/จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่……..……
ระหวางเวลา………………………น. ถึง………………………..น. ณ…………………………………. 
 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อ/จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา 
ไดที่…………………………………..…………ระหวางวันที่……………. ถึงวันที่………………….  
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 7. ผูใหบริการตลาดกลางฯ  และวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
  ผูใหบริการตลาดกลางฯ....................................................................................................... 
  วัน เวลา เสนอราคา ในวันที่.....................เวลา.............น.ถึง เวลา...........น. รวม...........นาที 
  สถานที่เสนอราคา ......................................................................................................... 
 
 8. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามระเบยีบฯ  ดังนี ้
 8.1 คณะกรรมการประกวดราคา   ประกอบดวย 
1………………………………………………………………………………………..ประธานกรรมการ 
2………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
3………………………………...………………………………………………………กรรมการ 
4………………………………………………………………………………………..กรรมการ 
5………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
6………………………………..………………………………………………………กรรมการ 
7………………………………..………………………………………………………กรรมการและเลขานุการ 
8………………………………...……………………………………………………...ผูชวยเลขานุการ 
 
  8.2  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
ขอ 34 (6) และขอ 35 ประกอบดวย   
1.  ………………………………………………………………………….…………..  ประธานกรรมการ 
2.  ………………………………………………………………………….…………..  กรรมการ 
3.  ………………………………………………………………………….…………..  กรรมการ 
 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ใหดําเนินการตามระเบียบและเงื่อนไขที่กําหนด  โดยใหทําการ
ตรวจรับพัสดุใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด  แตอยางชาภายใน 5 วันทําการ  นับแตวันที่คูสัญญานําพัสดุ/งานมา
สงมอบ  ทั้งนี้  ระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึงระยะเวลาในการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิค   หรือทาง
วิทยาศาสตร  กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวขางตนได  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการ  พรอมดวยเหตุผลความจําเปนพรอมกับสําเนาแจงให
คูสัญญาทราบดวย  (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 71  และหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.)1305/ว.11948    ลงวันที่   13  ธันวาคม   2543    ประกอบมติคณะรัฐมนตรีแจง
โดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0205/ว 186   ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2541   และหนังสือ
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่  นร. 1305/ว.5855  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2544) 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อ/จาง โดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตาม
รายละเอียดในรายงานขอซื้อ/จางขางตน 
 2. ให........................................................................เปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 3. ลงนามประกาศประกาศประกวดราคาซื้อ/จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามที่แนบ 
 4. แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แกไขเพิ่มเติม   
                                                      
 
                                                                                       (...........................................................) 
                                                                                                    หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 

325 

ตัวอยางที่ 7  ประกวดราคาซื้อ 
 

 

ประกาศกรมชลประทาน 

เร่ือง   ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
การซื้อ............................................................................... 

เลขที่............................. 
----------------------------- 

 

 กรมชลประทาน โดย       (ช่ือหนวยงาน)               มีความประสงคจะประกวดราคา
ซ้ือ...........................................................................จํานวน……….....รายการ โดยการประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  ของ            (งาน/กิจกรรม)                รายการละเอียดตามแบบใบยื่นขอเสนอการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดงัตอไปนี้ 
 1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 
 2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมชลประทาน 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ณ  
วันประกาศประกวดราคาฯ  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
 กําหนดรบัฟงคําชี้แจงในวันท่ี................................................   เวลา………..….. น.  เปนตนไป   
ณ............................................................................................................. 
 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี..........................  
ระหวางเวลา .....................น. ถึง …………......น.  ณ.............................................................  
 วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ ……………………….……  เวลา ......……....  น.  
ถึง………..……. น.  สถานที่เสนอราคา.................................................................................. 
 ผู สนใจติ ดต อขอ รับ เอกสารประกวดราคาซื้ อด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ กทรอนิกส ได ที่
.................................. ระหวางวันที่.....................................ถึงวันที่ ……………………..หรือสอบถามทาง
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โทรศัพทหมายเลข…………..…….………….ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซตที่ 
http://procurment.rid.go.th  โดยตรงหรือผาน  www.gprocurement.go.th 

 อนึ่ง ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส   โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด   ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ขอ  5 จํานวน ............................บาท (..………….........………........................)  
สําหรับหนังสือค้ําประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ขอ  1.5 
(1)  ตองมีผลใชบังคับตั้งแตวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา  จนถึงวันสิ้นสุดกําหนดยืนราคา  กรณี
หลักประกันซองเปนเช็ค ที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม   ถาการนําเช็คเขาฝากบัญชีธนาคาร   จะตองเสียคาใชจาย
หรือถูกหักคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค   ผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมดังกลาวทั้งหมด 

 การประกวดราคาซื้อคร้ังนี้  จะดําเนินการโดยใชจายจากงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ...................    กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส         
หากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ 

 
 
    ประกาศ  ณ  วนัที่  .....................……………............    
 
 
                    (ลงชื่อ) ……….…………………………….. 

               (...…..…......................…………......) 
                    ตําแหนง…………………………………….. 
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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E…………………. 
การซื้อ…………………………………………………… 

ตามประกาศกรมชลประทาน 
ลงวันที…่…………………………. 

 
 

 กรมชลประทาน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงค จะประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส การซื้อ...................................................................................................................................... 
ของงาน/กิจกรรม……………...………………………………………………..……. รายละเอียดตามรายการ
ในแบบใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  
  1.2 แบบใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.3 แบบใบแจงปริมาณและราคาของพัสดุ 
  1.4 แบบหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.5 แบบสัญญาซื้อขาย  และแบบฟอรมใบสั่งซื้อ 
  1.6 แบบหนังสือค้าํประกัน 
   (1) หลักประกนัซอง 
   (2) หลักประกนัสัญญา 
  1.7 บทนิยาม 
   (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
    - บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ / หุนสวนผูจัดการ / ผูมีอํานาจควบคุม 
   (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
  1.9 หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงนิ 
  1.10 เงื่อนไขเฉพาะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
       2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.7 
  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวนคือ 
      3.1 สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ไดระบุไวใน (1) 
   (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
   (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบ   ในขอ 1.8 (1) 
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  3.2  สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.3 
   (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
   (3) หลักประกันซองตามขอ 5 
   (4) ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.2 
   (5) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.4 
   (6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2) 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ดังระบุในขอ 1.2   โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหงดวย 
   ผูเสนอราคาจะตองลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสดังระบุในขอ 1.4   จํานวน  3  ฉบับ  และยื่นมาพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา………..วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดสงมอบพัสดุไมเกิน.............วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา  และสงมอบ  ณ .......................................................................................................................... 
  4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ................................................................................... ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 
....... วัน 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอจํานวน...............(หนวย) เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว กรมจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
  4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
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อิเล็กทรอนิกส  ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  4.6 ผู เสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกสใน
วันที่…………….…ระหวางเวลา.............น.  ถึง...............น. ณ................................................................ 
   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ตามขอ 1.7 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธี อ่ืนใดที่มีหลักฐานวา 
ผูเสนอราคารับทราบแลว 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 
1.8 (2) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
   ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
ร วมกันกับผู เสนอราคารายอื่น  และ /หรือเปนผูมีผลประโยชนร วมกันระหว างผู เสนอราคากับ 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผาน
คุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวนัที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่  เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่มีอยูในสถานที่นั้นทราบ 
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   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ณ วัน เวลา 
และสถานที่ที่กําหนด โดยตองสงผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และยื่นแบบ บก.006  เพื่อลงทะเบียนตอ
หนากรรมการประกวดราคา พรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   เมื่อถึงเวลาเสนอราคาไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่ม
ผูแทนได แตสามารถถอดถอนผูแทนบางคนดวยเหตุใดเหตุหนึ่งได หากไมสงผูแทนมาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด หรือมาไมทันเวลาลงทะเบียน  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 

    เมื่อถึงกําหนดใหมีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  ผูมีสิทธิเสนอราคาไม Log in 
เขาสูระบบภายในเวลาที่กําหนด   หรือ Log in แลว ไมมีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข โดยเสนอ
ราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตน  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่                      
บาท  (....................................................................................) 
   (3) ราคาที่ เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
   (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
   (5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส
เสร็จสิ้นแลว   ผู เสนอราคาจะตองลงนามในแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา   (บก .008)  
ที่ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส พิมพออกจากระบบ หากผูเสนอราคาไมลงนามในแบบยืนยันราคา
สุดทายในการเสนอราคา (บก.008)  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 
   (6) ผู เสนอราคาที่ เขารวมประกวดราคาฯ   จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
ประกวดราคาฯ  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา 
   (7) ผูมี สิทธิ เสนอราคาตองศึกษาการใชโปรแกรมของผู ใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส โดย Download ไดที่เว็บไซต  www.gprocurement.go.th  และทดลองการใชโปรแกรมไดที่
เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
   (8) ผูมีสิทธิเสนอราคา ตองเขาประจําสถานที่ที่จัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น ในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และหามออกจากหองเสนอราคาจนกวาจะหมดเวลาการ
เสนอราคาหรือเสร็จสิ้นการเสนอราคา 
   (9) หามนําเครื่องมือส่ือสารเขามาในสถานที่เสนอราคา (หองเคาะราคา) 
   (10) หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใดๆ 
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   (11) กอนการเสนอราคา 15 นาที ใหทําการทดสอบระบบวาสามารถเสนอราคาได
หรือไม หากมีปญหาก็ใหแจงเจาหนาที่ของรัฐที่ประจําอยู ณ สถานที่นั้น เพื่อไปรายงานคณะกรรมการ
ประกวดราคาตอไป 
   (12) ดําเนินการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถเสนอราคาไดหลายครั้ง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 5. หลักประกันซอง 
  ผู เ สนอร าค าต อ งว า งหลั กประกั นซองพร อมกั บซอง เอกสารทางด าน เทคนิ ค   
จํานวนเงิน…………………..บาท(………………………………….)โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1) 
  5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย  ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ  1.6 (1) 
  5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามขอนี้  กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว  ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด จะคืน
ใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

  6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ครั้งนี ้  กรมจะพิจารณา
ตัดสินดวย   ราคารวม/ราคาตอหนวย/    .   (ใหเลือกใชตามความเหมาะสม) 

  6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ไมถูกตองตามขอ 
4 แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาด  
หรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
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อิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรม
เทานั้น 

  6.3 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

   (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ของกรม 

   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอม
ประทับตรา (ถามี) อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา   หรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคา  ชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ   ฐานะ  หรือ
ขอเท็จจริงอื ่นใดที ่เกี ่ยวของ  กับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที ่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หาก
หลักฐานดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

  6.5 กรมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
  6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.7  กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับคัดเลือก
ดังกลาว  และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
   6.7 ผูเสนอราคาที่คณะกรรมการประกวดราคามีมติรับการเสนอราคา จะตองดําเนินการจัดทํา
ใบแจงปริมาณและราคาพัสดุดังระบุในขอ 1.3 เพื่อใหขอมูลครบถวนตามรายการที่กําหนด   สงให
คณะกรรมการประกวดราคาภายใน*____วันนับจากวันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงราคารวมของใบแจง
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ปริมาณและราคาพัสดุ  จะตองเทากับราคาตามแบบแจงยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส   เวนแตผูเสนอราคามีการปรับลดราคาดังกลาว  (* พิจารณาตามความเหมาะสมของงาน) 

 7. การทําสัญญาซื้อขาย 
  7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสามารถสงมอบ
ส่ิงของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํางานสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4  ก็ได 
  7.2 ในกรณีที่ผูชนะประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบ
ส่ิงของไดครบถวนภายใน  5 วันทําการของทางราชการหรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามขอ  7.1  ผูชนะประกวดราคาฯจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.4  หรือในกรณีที่
หนวยงานระดับกรมที่รวมกันประกวดราคาฯ  ใหผูชนะประกวดราคาฯ ทําสัญญากับกรมเจาของงบประมาณ
แตละกรม  โดยตรงกับกรมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับ รอยละ  5  (หา)  ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาฯไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
    (1) เงินสด 
   (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม   โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

  (3) หนังสือค้ําประกันของทางธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน        
ดังระบุในขอ  1.6 (2) 
   (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.6 (2) 
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 8.  อัตราคาปรบั 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ  10   จะกําหนดในอตัรารอยละ 0.20 ตอวัน 

 9. การรับประกันความชํารดุบกพรอง 
  ผูชนะประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ  1.4   แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือ
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ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา...........เดือน.........ป  นับถัดจากวันที่ผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  15   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป........................ เงินกู
จาก..........................................................และเงินชวยเหลือจาก.................................................. 
     การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมได รับอนุมัติจากเงินงบประมาณ
ประจําป..................เงินกูจาก....................................และเงินชวยเหลือจาก..................................................... 
  10.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อส่ิงของตามประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับตั้งแตวันที่ผูขายส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (2) จัดการใหส่ิงของที่ดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย    เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย     ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
  10.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอกรมแลว 
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขในขอ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   

 10.4 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 7  กรมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทนัที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  10.5 กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
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  10.6 หากผูเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
   (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด 
   (2) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN  เขาสูระบบ 
    (3) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา 
   กรมจะริบหลักประกันซองบางสวน  เปนจํานวนเงิน.............................................บาท 
(................................................................................................)  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น 
(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   
 

 
..................กรมชลประทาน……………. 
…………………………………............. 

  (วัน เดือน ป) 
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ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 
 1. ขาพเจา                (ระบุช่ือบริษัท หาง ราน)                        อยูเลขที่...................................... 
ถนน.................................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด.........................................โทรศัพท..............................................โดย.................................................       
ผูลงนามขางทายนี้  ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
เอกสารเพิ่มเติม  (ถามี)  เลขที่  ....................................  โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว  
รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 

2.  ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ  ซ่ึงกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดังตอไปนี้ 
 

รายงานความตองการพัสดุเพื่อดําเนินการซื้อหรือจาง  เลขที่.......................................... 
    

ลําดับที่ 
 

 

รายการ 
             

              จํานวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา.........................วัน  นับแตวันยันยืนราคาสุดทาย และกรม
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่กรมรองขอ 
 4. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะสงมอบของตามเอกสารประกวดราคาซื้อโดย
ครบถวน  ถูกตอง ภายใน..........................วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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 5. ในกรณีที่ขาพเจาได รับการพิจารณาให เปนผูชนะประกวดราคาซื้อดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสขาพเจารับรองที่จะ 
  5 .1  ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประมูลซ้ือดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสกับกรมชลประทานภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 
  5.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกกรมชลประทาน    กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอย
ละ   5 (หา)  ของราคาตามสัญญา  เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 

       หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้  ขาพเจายินยอมใหกรมริบ 
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน  รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายที่อาจมีแกกรม และ
กรมมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูประกวดราคาไดหรือกรมอาจเรียกประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหมก็ได 

6.  ขาพเจายอมรับวากรมไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้  รวมทั้งไมตองรับผิดชอบใน
คาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

7.  บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เชน   ตัวอยาง  (Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูปรายการ
ละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  ซ่ึงขาพเจาไดสงใหแกกรม ขาพเจายินยอมมอบใหกรมไวเปน
เอกสารและทรัพยสินของทางราชการ 

สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  ซ่ึงกรมคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตัวอยางนั้น 

8.  เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง  ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพัน
แหงคําเสนอนี้   ขาพเจาขอมอบ................................................................................................................... เพื่อ
เปนหลักประกันซองเปนจํานวนเงิน..........................................................................บาท มาพรอมกันนี้ 

9.  ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นในประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยละเอียดแลว  และเขาใจดีวากรมไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน 

 10.   การยื่นขอเสนอประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม  และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายบุคคล  หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นขอเสนอในคราวเดียวกัน 

                                              

                                 เสนอมา ณ วนัที่.................เดือน........................................พ.ศ. .................. 
 

 

                                                                  ลงชื่อ....................................................................... 
                                                                           (.....................................................................) 
                                                                 ตําแหนง................................................................... 
                                                                                               ประทับตรา (ถามี) 
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หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง 
โดยการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้  เปนหนังสือจัดทําขึ้นเปน  3 ฝาย  ระหวาง       กรมชลประทาน     .   
โดย................................................................... ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคา ซ่ึงตอไปนี้ 
เรียกวา “ผูรับบริการ” โดย                                                                                     (ระบุชื่อบริษัทผูใหบริการตลาดกลางฯ) 
ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา “ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส” ฝายหนึ่ง และ                                                         .   
(ระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ )  โดย.......................................................................... 
ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูมีสิทธิเสนอราคา”  อีกฝายหนึ่ง 
 ทั้ง 3 ฝายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และ วิธีปฏิบัติในการเขารวมประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงคและขอบเขต 
         ผูรับบริการ ประสงคจะเปดทําการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายละเอียด
ขอกําหนดหรือประกาศของกรมชลประทาน  เร่ือง .......................................................................................... 
เลขที่ ........................ ลงวันที่ ........................ และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะ
ใหบริการระบบประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตกลงดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑใน
การใหบริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
           และผู ที่ ได รั บแจ ง ให เป น ผู มี สิทธิ เสนอราคา  ตามประกาศของก ร ม ช ลป ร ะท า น  
เรื่อง ....................................................... เลขที่ ................. ลงวันที่ .............................. จะตองไป
เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ  ขางตน 
 
 2. ขอกําหนดอื่น 
  2.1 หนาท่ีของผูมีสิทธิเสนอราคา 
   2.1.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยตองสง
ผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนได แตสามารถถอดถอนผูแทนบางคน
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งได  
   2.1.2 เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูเสนอราคาคนใดคนหนึ่งของผูมีสิทธิ
เสนอราคาแตละรายท่ีมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.
008 ที่กรรมการประกวดราคานํามามอบให ณ หองเสนอราคาที่ผูมีสิทธิเสนอราคาประจําอยู จึงจะสามารถออก
จากหองเสนอราคาได 
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ตัวอักษร 

   2.1.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผูรับบริการและตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด  รวมทั้งตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ที่แสดงไวในเว็บไซด www.gprocurement.go.th  และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ในครั้งนี้  

  2.2 การยึดหลักประกันซองบางสวนของผูมีสทิธิเสนอราคา 
   ผูรับบริการจะยึดหลักประกันซองบางสวนที่ผูรับบริการกําหนดใหมีในการเขาเสนอราคาจาก 
ผูมีสิทธิเสนอราคา  เปนจํานวนเงิน..........................บาท (...............................................................)  ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
   2.2.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
   2.2.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  
   2.2.3  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   2.2.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอ
ราคา 

  2.3 คาธรรมเนียมการการใหบริการเสนอราคา 
   ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากผูรับบริการใหเปนผูชนะการเสนอราคา  ตองจาย
ชําระคาใชจายในใหบริการเสนอราคาฯ ใหกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เปนจํานวนเงิน
..........................................บาท (……………………………................................................) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แลว) โดยจายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแตไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ  

   2.4 การอุทธรณการเสนอราคา 
   กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของ
หัวหนาหนวยงาน ใหอุทธรณตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ภายใน 
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ใหเสร็จภายใน 30 วัน ซ่ึงในระหวางนี้จะดําเนินการ
ขั้นตอนตอไปมิได 
   ทั้ งนี้  หากผูมี สิทธิ เสนอราคาได อุทธรณในสวนที่ เกี่ ยวของกับระบบหรือขอมูล 
การเสนอราคาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส จะนําสงขอมูลจากฐานขอมูลกลางของเครื่องแมขาย (Log file) และรายงานสรุปผล
การเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอผูรับบริการเทานั้น 
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  2.5 การสงวนสิทธ์ิของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
   2.5.1 ผูมี สิทธิ เสนอราคาที่ตองการเสนอราคาในชวงสุดทายของการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสควรทําการเสนอราคากอนเวลาสิ้นสุดการเสนอราคาฯ  อยางนอย 1 นาที ทั้งนี้เพื่อเปนการเผื่อ
เวลาสําหรับการเดินทางของขอมูลที่เขาสูระบบ Server     
   2.5.2 จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานขอมูลกลางจากเครื่องแมขาย 
(Log file) เปนหลักฐานแสดงการเสนอราคาเทานั้น  
 
 ทั้ง 3 ฝาย ไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน เอกสารประกวดราคา เปนตน จึงไดลงนามพรอมทั้งประทับตราบริษัท 
(ถามี) ไวเปนหลักฐานในเอกสารฉบับนี ้ และขอตอบรับการเขารวมการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันและเวลาดังกลาว 
 
 

(ลงชื่อ) 
 

ตําแหนง 

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

ผูรับบริการ 
 

 
(ลงชื่อ) 

 
ตําแหนง 

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

ผูใหบริการตลาดกลาง 

 
(ลงชื่อ) 

 
ตําแหนง 

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

ผูมีสิทธิเสนอราคา 
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(ตัวอยาง) 
แบบสัญญาซื้อขาย 

 
สัญญาเลขที่……………………………. 

 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น  ณ …………………………………………………………...ตําบล / แขวง  
……………………………….อําเภอ / เขต …………………………………...จังหวัด………………………..
เมื่อวันที่……..….เดือน……..……..……..พ.ศ.  ………...……….ระหวาง…………………………………..
โดย  ……………..…………………………….. (ไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งกรมฯ ที่……………………….
ลงวันที่………………) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา  “ผูซ้ือ”  ฝายหนึ่ง  กับ  ……………..……………….
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล   ณ   ………………………………..…มีสํานักงานใหญอยู เลขที่……….…
ถนน……………….………ตํ าบล /แขวง…………………………อํ า เภอ /เ ขต . . . . ……………………….
จังหวัด…………………………...โดย……………………………………………..…ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…………………………ลง
วันที่………………….(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่………...…………...)  แนบทายสัญญานี้ * (ในกรณีที่
ผู ขาย เปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความว า  กับ……………………………อยูบ านเลขที่…………….
ถนน………………………….ตําบล/แขวง………..………………อําเภอ/เขต…………..…………………
จังหวัด……………………………...)ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูขาย”  อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ขอตกลงซ้ือขาย  
                      ผู ซ้ื อ ตกลงซื้ อ และผู ข า ยตกลงข า ย……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
จํานวน…………… เปนราคาทั้งสิ้น…………...บาท (………………... ……………………………) ซ่ึงได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน…………………………....บาท   ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวย
แลว 
  ผูขายรับรองวาสิ่งของที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน
ของเกาเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาทีก่ําหนดไวในเอกสารแนบทายสญัญา 
  ในกรณีที่เปนการซื้อส่ิงของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง  ผูขายรับรองวาเมื่อตรวจทดลองแลว
ตองมีคุณภาพและคุณสมบัตไิมต่ํากวาทีก่ําหนดไวดวย  
 
 
 ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
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                      เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  2.1  ผนวก  1  ……….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……….. จํานวน…………หนา 
  2.2  ผนวก  2 ……….(แคตตาล็อก)*….…………………. จํานวน…………หนา 
  2.3  ผนวก  3 ……….(แบบรูป)*…..…………………….. จํานวน…....……หนา 
  2.4  ผนวก  4 ……….(ใบเสนอราคา)…………………….. จํานวน…….…...หนา 
  2.5 ………………………ฯลฯ…………………………….. 
                      ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้  ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ   และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง   ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซ้ือ 

                   ขอ 3. การสงมอบ 
                      ผูขายจะสงมอบสิ่งของที่ซ้ือขายตามสัญญาใหแกผูซ้ือ ณ …………….………………………. 
……………………………………………………. ภายใน…………………….……วันนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาเปนตนไป ใหถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 1  แหงสัญญานี้ พรอมทั้งหีบหอหรือเครื่อง
รัดพันผูกโดยเรียบรอย         
 ** การนับระยะเวลาตามที่กําหนดไวในวรรคกอน  ใหคํานวณนับตามปฏิทิน  วันสุดทายตรงกับวันใด 
แมจะเปนวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการหรือตามประเพณีก็ตาม  ใหถือวาวันดังกลาวเปนวันครบ
ระยะเวลาที่กําหนด 
                     การสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียวหรือสงมอบหลายครั้ง ผูขาย
จะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซ้ือ ณ ……………………. ในเวลา
ราชการ กอนวันสงมอบไมนอยกวา…………….วันทําการ 

 ขอ 4.  การใชเรือไทย 

                      ถาสิ่งของที่จะตองสงมอบใหแกผูซ้ือตามสัญญานี้เปนสิ่งของที่ผูขายจะตองสั่งหรือนําเขามาจาก
ตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูขายตองจัดการใหส่ิงของดังกลาว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีกอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ทั้งนี้ไมวาการสั่งหรือส่ังซื้อส่ิงของ
ดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบเอฟโอบี    ซีเอฟอาร    ซีไอเอฟ   หรือแบบอื่นใด 
                     ในการสงมอบของตามสัญญาใหแกผูซ้ือ  ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  ผูขายจะตอง 
สงมอบใบตราสง  (Bill  of  Lading)  หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น  ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย 
                    ในกรณีที่ส่ิงของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทย   ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและ
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พาณิชยนาวีใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนยีมพเิศษเนือ่งจากการไม
บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย 
                   ในกรณีที่ผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซ้ือ   แต
จะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซ้ือกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ   ผูซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอน  
และชําระเงินคาสิ่งของเมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

 ขอ 5.  การตรวจรับ 

  เมื่อผูซ้ือไดตรวจรับสิ่งของที่สงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว  ผูซ้ือจะออก
หลักฐานการรับมอบไวให  เพื่อผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของนั้น 
                       ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาสิ่งของที่ผูขายสงมอบไมตรงตามสัญญาขอ 1  ผูซ้ือทรงไวซ่ึง
สิทธิที่จะไมรับสิ่งของนั้น  ในกรณีเชนวานี้  ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและ
นําสิ่งของมาสงมอบใหใหม  หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเองและ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาว  ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือ
ลดคาปรับไมได 
  ในกรณีที่ผูขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตอง
ทั้งหมด   ผู ซ้ือจะตรวจรับเฉพาะสวนที่ ถูกตอง   โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได   
*(ความในวรรคสามนี้  จะไมกําหนดไวในกรณีที่ผูซ้ือตองการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือการซื้อส่ิงของ
ที่ประกอบเปนชุดหรือหนวย  ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว  จะไมสามารถใชงานไดโดย
สมบูรณ) 

 ขอ 6. การชําระเงิน 

 ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ 1  ใหแกผูขาย  เมื่อผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของตามขอ 5 ไวโดย
ครบถวนแลว 
  การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้  ผู ซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย  
ช่ือธนาคาร…………………………..สาขา……………………………ช่ือบัญชี…………………………. 
เลขที่บัญชี……………………….. ทั้งนี้  ผูขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  

 ขอ 7.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                      ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา..…….ป 
….…..เดือน นับแตวันที่ผูซ้ือไดรับมอบ  โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุด
บกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ  ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูใน
สภาพที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน……....วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูซ้ือโดยไมคิดคาใชจายใดๆ  ทั้งสิ้น 

 ขอ 8.  หลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญา 
                        ในขณะทําสัญญานี้   ผูขายไดนําหลักประกันเปน……………………………………………. 
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เปนจํานวนเงิน…………………………บาท (………………………….………………………………….) ซ่ึง
เทากับรอยละ 5 ( 5%)  ของราคาทั้งหมดตามสัญญา  มามอบใหแกผูซ้ือเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้ 
                       หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูซื้อจะคืนใหเมื่อผูขายพนจากขอผูกพันตาม
สัญญานี้แลว  

 ขอ 9. การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบกําหนดสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แลว  ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของที่ตกลงขายใหแก 
ผูซ้ือหรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน  ผูซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนได 
  ในกรณีที่ผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  ผูซ้ือมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออก
หนังสือค้ําประกันตามสัญญาขอ 8.  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได  แลวแตผูซ้ือจะเห็นสมควร 
และถาผู ซ้ือจัดซื้อส่ิงของจากบุคคลอื่นเต็มจํานวน  หรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสงแลวแตกรณีภายใน
กําหนด……..………เดือน  นับแตวันบอกเลิกสัญญา  ผูขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไว
ในสัญญานี้ดวย 

 ขอ 10.  คาปรบั 
  ในกรณีที่ผูซ้ือมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ 9 ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซ้ือเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ 0.20 ( 0.20%)  ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา
จนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวน 
  การคิดคาปรับในกรณีส่ิงของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด  แตผูขายสงมอบเพียงบางสวน
หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป  ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ  ใหถือวายังไมไดสงมอบ
สิ่งของนั้นเลย  และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 
  ในระหวางที่ผูซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม
สัญญาตอไปได  ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือ
ค้ําประกันตามสัญญาขอ 8  กับเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไวในสัญญาขอ 9  วรรคสองก็ได  
และถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย  เมื่อครบกําหนดสงมอบแลวผูซ้ือมีสิทธิที่จะปรับ
ผูขายจนถงึวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ 11.  การรับผิดชดใชคาเสียหาย 
   ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ  ก็ตาม  จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก 
ผูซ้ือแลว  ผูขายตองชดใชคาเสียหายใหแกผูซ้ือโดยสิ้นเชิง  ภายในกําหนด 30 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูซ้ือ 

 ขอ 12.  การขอขยายเวลาสงมอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือ
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หรือจากพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย   เปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบ
ส่ิงของตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของด
หรือลดคาปรับได  โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซ้ือทราบภายใน 
15 วัน  นับแตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
  ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการที่
จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา  หรือของดหรือลดคาปรับโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  เวนแตกรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือ  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การขยายเวลาทําการตามสัญญา  หรือของดหรือลดคาปรับตามวรรคหนึ่งอยูในดุลยพินิจของ 
ผูซ้ือที่จะพิจารณา    
  สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละฉบับ 
 
    ลงชื่อ..............................................................ผูซ้ือ 
            (..............................................................) 
 
    ลงชื่อ..............................................................ผูขาย 
            (..............................................................) 
 
    ลงชื่อ..............................................................พยาน 
            (..............................................................) 
 
                  ลงชื่อ..............................................................พยาน 
            (..............................................................) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันซอง) 

เลขที่.................................................                                                                         วันที่.............................................. 
 

  ขาพเจา...................(ช่ือธนาคาร/บริษัทเงินทุน)...................................สํานักงานตั้งอยู
เลขที่………...…… ถนน.....................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต
.................................. จังหวัด............................โดย.......................................................................ผูมีอํานาจลง
นามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุนขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ..........(ช่ือสวนราชการผูประกวด
ราคา)...................... ดังมีขอความดังตอไปนี้ 
  1. ตามที่.............(ช่ือผูเสนอราคา)..............ไดยื่นเอกสารประกวดราคาสําหรับการจัดซื้อ
.......................... .......................................................ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.......................................... 
ซ่ึงตองวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขในการประกวดราคาตอ…….(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา).......... 
เปนจํานวนเงิน..............….....….…........บาท (................................………..…....................................) นั้น 
   ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้
ช้ันตน ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของ..............(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา)..................จํานวนไม
เกิน.........................บาท (..........................................................) ในกรณี....... (ช่ือผูเสนอราคา)...............ไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคา อันเปนเหตุให............(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา)..........................มี
สิทธิริบหลักประกันซองการประกวดราคาหรือใหชดใชคาเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที่............(ช่ือผูเสนอ
ราคา)........... ไดถอนใบยื่นขอเสนอของตนภายในระยะเวลาที่ใบยื่นขอเสนอยังมีผลอยู หรือมิไดไปลงนามใน
สัญญาเมื่อไดรับแจงไปทําสัญญา หรือมิไดวางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคา  โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยงและ ...........(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา)........ 
ไมจําเปนตองเรียกรองให......(ช่ือผูเสนอราคา)...................ชําระหนี้นั้นกอน 
  2.  หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแต (วันยื่นซองเอกสารประกวดราคา) ถึง (วันสิ้นสุด
กําหนดยืนราคา) และ ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 
  3.  ถา...................(ช่ือผูเสนอราคา).............ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป  
ขาพเจายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ไดขยายออกไป
ดังกลาว 
  ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
    ลงชื่อ...................................................................ผูค้ําประกัน 
     (...................................................................) 
    ตําแหนง............................................................... 

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

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

 

(งานซื้อ) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
เลขที่.................................................                                                                          วันที่.............................................. 
 
  ขาพเจา......................(ช่ือธนาคาร)...................สํานักงานตั้งอยูเลขที่..................ถนน
.......................... ตําบล / แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด
....................................................โดย.................................................................... ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ................(ช่ือสวนราชการผูซ้ือ)..........................ซ่ึงตอไปนี้
เรียกวา “ผูซ้ือ”  ดังมีขอความดังตอไปนี้ 
  1. ตามที่............(ช่ือผูขาย).................ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ ผูขาย”  ไดทําสัญญาซื้อขาย............... 
กับผูซ้ือ ตามสัญญาเลขที่.......................…..ลงวันที่.....................................ซ่ึงผูขายตองวางหลักประกันการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม สั ญญ า ต อ ผู ซ้ื อ  เ ป น จํ า น ว น เ งิ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บ า ท
(...........................................................................) ซ่ึงเทากับรอยละ............(.....................)  ของขอมูลทั้งหมด
ของสัญญา 
    ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้
ขั้นตนในการชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของผูซ้ือจํานวนไมเกิน..............บาท (.................................................) 
ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือคาใชจายใด ๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติ
ตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งนี้ โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยง และ
ผูซ้ือไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นกอน 
  2. หากผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขายหรือยินยอมใหผูขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงือ่นไขใด ๆ 
ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย 
  3. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อดังกลาวขางตนจนถึงวันที่ภาระหนาที่
ทั้งหลายของผูขายไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใด ๆ ตราบ
เทาที่ผูขายยังตองรับผิดชอบตอผูซ้ือตามสัญญาซื้ออยู 
   
   ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
    ลงช่ือ..................................................................ผูคํ้าประกัน 
           (...................................................................) 
    ตําแหนง.............................................................. 
 
    ลงช่ือ..................................................................พยาน 
           (...................................................................) 
 
    ลงช่ือ..................................................................พยาน 
           (.........................................................) 

 

(งานซื้อ) 
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในเงนิคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน 
(แนบทายคําสัง่กรมชลประทาน ท่ี 501/2545 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545) 

 
1.  การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือซ้ือทรัพยสินใหกระทําได ดังนี้ 
 1.1 ผูรับจางหรือผูขาย โอนใหแกธนาคารภายในประเทศ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ 
 1.2  ผูรับโอนตามขอ 1.1 ดังขางตนโอนกลับคืนใหแกผูรับจางหรือผูขาย 
2.  หามมิใหมีการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน ในกรณีดังตอไปนี ้
 2.1 สัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลงที่กําหนดการจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินโดยวิธีจายผาน
ธนาคาร เวนแตจะมีระเบียบหลักเกณฑของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรวมทั้งระเบียบหลักเกณฑทีจ่ะออกมา
ในภายหลังกําหนดไวเปนอยางอื่น  
 2.2  สัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลงภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศที่กําหนดใหจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน เบิกจายดวยวิธีเบิกตรง (Direct Payment)  
3.  การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน ผูโอนและผูรับโอนจะตองมีหนังสือบอกกลาวให 

กรมชลประทานทราบตามแบบฟอรมท่ีแนบ และจะตองตกลงยินยอมผูกพันกับกรมชลประทาน  
ดังตอไปนี้ 

 3.1 หากมีคาเสียหายหรือเงินอื่นใดที่กรมชลประทานมีสิทธิจะไดรับ หรือหักออกจากคาจางหรือคา
ซ้ือทรัพยสิน ตามเงื่อนไขสัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลง ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทานรับหรือหักออกไว
ไดทันที 
 3.2 หากกรมชลประทาน มีความจําเปนตองสั่งจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินลาชาเกินกวา
กําหนดเวลาที่สมควร ไมวาเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดลาชา หรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม ผูรับโอน
ยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอื่นใดในระหวางที่ลาชานั้น จากกรมชลประทาน 
 3.3 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกเงินที่ผูรับโอนไดรับไปคืนทั้งหมดหรือเพียงบางสวนแลว  
ผูโอนและผูรับโอนจะรับผิดชอบใชเงินใหกรมชลประทานภายในระยะเวลาที่กรมชลประทานกําหนด 
 3.4 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและผูรับโอน ไมวาสิทธิเรียกรองนั้นจะเกิดจาก
มูลหนี้ใด ๆ หรือจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งนี้ ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทาน
นําสิทธิเรียกรองดังกลาวมาหักกลบลบกับเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินที่ผูรับโอนจะไดรับตามสัญญาโอน
สิทธิเรียกรอง 
 3.5 หากกรมชลประทาน มีขอตอสูใด  ๆ ตอผูโอน ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทานยกเปน
ขอตกลงตอสูตอผูรับโอนไดเชนกัน  
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4.  การสงหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง ใหผูโอนและผูรับโอนสงท่ีกองการเงินและบัญชีหรือ
หนวยงาน ในทองถิ่น ซ่ึงเปนผูเบิกจายเงนิคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินตามสัญญาใบสั่งหรือขอตกลง
ดังกลาว 

5.   ผูรับจางหรือผูขายจะตองเปนผูออกใบกํากับภาษีตามจํานวนเงินท่ีระบุในใบสงมอบงานหรือใบสงของ 
6.   ผูรับโอนจะตองเปนผูออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับ 
 

-------------------------------------------- 
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หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง 
 

เขียนที…่……………………………….. 
วันที…่……เดอืน……………………..พ.ศ………….. 

เรียน   อธิบดีกรมชลประทาน 

  ข า พ เ จ า …........…….(ช่ื อ ผู โ อ น )…………………โ ด ย ………….......…………………….
อายุ…….…ปตํ าแหนง………………………………ผูมี อํานาจลงนามผูกพัน…………………….(ช่ือ ผู
โอน)……………ปรากฏตามหนังสือรับรองของ…….(สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
กรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย / สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด / และหรือหนังสือมอบ
อํานาจ)……….ดังแนบสํานักงานเลขที่……........…..ถนน………………….ตําบล/แขวง……………………
อําเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………….ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "ผูโอน"  และ………(ช่ือผูรับ
โอน)……........….โดย………................................……..อายุ………….ป ตําแหนง………………………เปน
ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน………….(ช่ือผูรับโอน)………ปรากฏตามหนังสือรับรองของ……..(สํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย / สํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทจังหวัด  / และหรือหนังสือมอบอํานาจ)……….ดังแนบสํานักงานเลขที่….............…….. 
ถนน………………….ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด………………….
ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "ผูรับโอน" 
  ขาพเจาผูโอนและผูรับโอน  ขอแจงใหกรมชลประทานทราบวา  บัดนี้  ผูโอนไดโอนสิทธิ
เรียกรองรับเงนิ……….…...(คาจาง/คาซื้อทรัพยสิน)…….…..ตาม……….…(สัญญา/ใบสั่ง/ขอตกลง)…….…
เลขที่…..………...……….ลงวันที…่.……………………ตามที่ผูโอนมีสิทธิไดรับรวมทั้งคา K  (ถามี)   
ภายใน วงเงิน……………..…………บาท (…………………………………………)* /ทั้งหมดโดยไมจํากดั
วงเงิน**ใหแกผูรับโอน ซ่ึงปรากฏรายละเอยีดตามสําเนาสัญญาโอนสิทธิเรียกรองดงัแนบ  โดยผูโอนและผูรับ
โอนตกลงยินยอมผูกพันกับกรมชลประทานตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้
  1.  หากมีค า เสียหายหรือเงินอื่นใดที่ กรมชลประทานมี สิทธิจะได รับ   หรือหักออก
จาก………….… (คาจาง / คาซื้อทรัพยสิน)……………..ตามเงื่อนไข………………..(สัญญา/ใบสั่ง/
ขอตกลง)………………..เลขที่……………….ลงวันที่…………………..ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทาน
รับหรือหักออกไวไดทันที 
  2. หากกรมชลประทาน  มีความจําเปนตองสั่งจาย……(เงินคาจาง / คาซื้อสินทรัพย)……..ลาชา
เกินกวากําหนดเวลาที่สมควร    ไมวาเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดลาชาหรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม      
ผูรับโอนยินยอมสละสิทธิในการเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอื่นใดในระหวางที่ลาชานั้นจากกรมชลประทาน 
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  3. หากกรมชลประทาน  มีสิทธิเรียกรองเงิน…….(คาจาง / คาซื้อทรัพยสิน)……...ที่ผูรับโอน
ไดรับไปคืนทั้งหมดหรือบางสวนแลว   ผูโอนหรือผูรับโอนขอรับผิดชอบใชเงินใหกรมชลประทานภายใน
ระยะเวลาที่กรมชลประทานกําหนด 
  4. หากกรมชลประทานมีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและหรือผูรับโอน  ไมวาสิทธิเรียกรองนั้น    
จะเกิดจากมูลหนี้ใดๆ  หรือจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งนี้  ผูรับโอนยินยอมใหกรม
ชลประทานนําสิทธิเรียกรองดังกลาวมาหักกลบลบกับเงิน………(คาจาง/คาซื้อทรัพยสิน)…………..ที่ผูรับ
โอนจะไดรับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 
  5.  หากกรมชลประทาน  มีขอตอสูใด ๆ ตอผูโอน  ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทานยกขึ้น
เปนขอตอสูแกผูรับโอนไดเชนกัน 
 
 
 
        (ลงชื่อ)…………………………………...ผูโอน 
                   (………………………………….) 
 
        (ลงชื่อ)………………………………...ผูรับโอน 
                   (………………...……………….) 
 
        (ลงชื่อ)…………………………………...พยาน 
                   (………………………………….) 
 
        (ลงชื่อ)…………………………………...พยาน 
                   (………………………………….) 
 
 
หมายเหต*ุ/**    :    โปรดระบุใหชัดเจนวาตองการโอนสิทธเิรียกรองตาม  *  หรือ **  และขีดฆาขอความที ่
           ไมตองการออก 
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บทนิยาม 
 

 "ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน" หมายความวา บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาเพื่อขายในประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกรม เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรง 
หรือทางออม ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น ที่เขาเสนอราคาเพื่อขายในประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกรมในคราวเดียวกัน 
 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง หรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน 
ไดแก การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกัน ในลักษณะดังนี้ 
 (1) มีความสัมพันธกัน ในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร 
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย 
ที่เสนอราคาใหแก กรมในประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
 (2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวน ในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่ เสนอราคา ใหแกกรมในประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
  คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา 
  (ก) กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หมายความวาผูถือ
หุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด 
  (ข) กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
 (3) มีความสัมพันธกัน ในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เขาเสนอราคาใหแกกรมในประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการถือหุน
ของบุคคลดังกลาว 

(งานซื้อ) 
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 ในกรณีบุคคลใด ใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารผูเปน
หุนสวน หรือผูถือหุนโดยที่ตนเอง เปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกกรม ในประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคา หรือผูเสนองานนั้น มีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) 
แลวแตกรณี 
 ”การขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายการกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสให มีการแขงขัน
ราคา อยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอกรม ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอใหหรือ
รับวาจะใหเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด หรือใหกําลังประทุษราย หรือขมขู
วาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค
ที่จะแสดงหาประโยชน ในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชน แกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใด 
เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคา อยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความ 
ไดเปรียบกรม โดยมิใชเปนไป ในทางประกอบธุรกิจปกติ 

-------------------------------------- 
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บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
 

 1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 O (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 
 O  (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีผูถือหุนรายใหญ  จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 

 2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 
 O  (ก) บุคคลธรรมดา 
  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูนั้น  จํานวน……………..แผน 
 O  (ข) คณะบคุคล 
  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  จํานวน……………..แผน 
  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูเปนหุนสวน  จํานวน……………..แผน 

 3. ในกรณีผูเสนอราคา เปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
 สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  จํานวน……………..แผน 
 O  (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 
  -บุคคลสัญชาติไทย 
  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  จํานวน……………..แผน 
  -บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 
  สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน……………..แผน 
 O  (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
  -หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 
                          -บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั 

(งานซื้อ) 
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  สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีผูถือหุนรายใหญ  จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 
         4. อ่ืน ๆ (ถามี) 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ…………………….……………..ผูเสนอราคา 
               (……………………………..……) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  : ในกรณีที่เอกสารใด  สวนราชการมิไดเปนผูจัดทําใหตามมาตรฐานของทางราชการ   
ผูเสนอราคาสามารถจัดทํา  และรับรองความถูกตองของเอกสารได  เชน  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  บัญชี
รายช่ือกรรมการผูจัดการ  และบัญชีรายช่ือผูถือหุน  เปนตน 
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บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ / หุนสวนผูจัดการ / ผูมีอํานาจควบคุม 
หาง / บริษัท............................................................................ 

---------------------------------- 
 
นิติบุคคลประเภทหาง / บริษทั........................................................................................................................... 
ทะเบียนเลขที่....................................................................จดทะเบยีนเมื่อวันที่.................................................. 
ทุนจดทะเบียน..................................................... บาท (...................................................................................) 
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่......................... ซอย............................................ถนน...................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ / เขต........................................จังหวดั....................................... 
 
 รายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ   มีจํานวน............................คน 
 1 ....................................................................................................... 
 2 ....................................................................................................... 
 3 ....................................................................................................... 
 4 ....................................................................................................... 
 5 ....................................................................................................... 
 6 ....................................................................................................... 
 7 ....................................................................................................... 
 8 ....................................................................................................... 
 9 ....................................................................................................... 
 10 ....................................................................................................... 

 รายชื่อผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี) มีจาํนวน............................คน 
 1 ....................................................................................................... 
 2 ....................................................................................................... 
 3 ....................................................................................................... 
 4 ....................................................................................................... 
 5 ....................................................................................................... 
 
   รับรองไว ณ วนัที่ .......................................................... 
    (ลงชื่อ)................................................................. 
     (............................................................) 

          ประทับตรา (ถามี) 
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 บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ       จํานวน..........................แผน 
 2. หนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ 

  ใหบุคคลอื่นทาํการแทน      จํานวน …….……..แผน 
 3. หลักประกนัซอง       จํานวน……………แผน 
 4. ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   จํานวน......................แผน 
 5. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  จํานวน......................แผน 
 6. อ่ืนๆ (ถามี) 

  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  เอกสารหลักฐาน  ที่ขาพเจายื่นในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ…………………….……………..ผูเสนอราคา 
               (……………………………..……) 
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ตัวอยางที่ 7  ประกาศประกวดราคาจางทัว่ไป  (ท่ีมิใชงานจางกอสราง) 
ตัวอยางที่  7 

 

 

ประกาศกรมชลประทาน 

เร่ือง   ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
การจาง............................................................................... 

เลขที่............................. 
----------------------------- 

 

 กรมชลประทาน โดย       (ช่ือหนวยงาน)               มีความประสงคจะประกวดราคา
จาง...........................................................................จํานวน……….....รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ของ            (งาน/กิจกรรม)                รายการละเอียดตามแบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  
 ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดงัตอไปนี้ 
 1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 
 2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมชลประทาน 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   
ณ  วันประกาศประกวดราคาฯ  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
 กําหนดรับฟงคําชี้แจงในวันท่ี................................................   เวลา………..….. น.  เปนตนไป   
ณ............................................................................................................. 
 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี..........................  
ระหวางเวลา .....................น. ถึง …………......น.  ณ.............................................................  
 วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ ……………………….……  เวลา ......……....  น.  
ถึง………..……. น.  สถานที่เสนอราคา.................................................................................. 
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 ผู สนใจติดต อขอ รับ เอกสารประกวดราคาจ า งด วยวิ ธีก ารทางอิ เ ล็กทรอนิกส ไดที่
.................................. ระหวางวันที่.....................................ถึงวันที่ ……………………..หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข…………..…….………….ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซตที่  
http://procurement..rid.go.th  โดยตรงหรือผาน  www.gprocurement.go.th 
 อนึ่ง ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส   โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด   ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ขอ  5 จํานวน ............................บาท (..………….........………........................)  
สําหรับหนังสือค้ําประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ขอ  1.5 
(1)  ตองมีผลใชบังคับตั้งแตวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา  จนถึงวันสิ้นสุดกําหนดยืนราคา  กรณี
หลักประกันซองเปนเช็ค ที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม   ถาการนําเช็คเขาฝากบัญชีธนาคาร   จะตองเสียคาใชจาย
หรือถูกหักคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค   ผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมดังกลาวทั้งหมด 
 การประกวดราคาจางครั้งนี้  จะดําเนินการโดยใชจายจากงบประมาณประจําปงบประมาณ  
พ.ศ..................   กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส           
หากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ 
 
 
    ประกาศ  ณ  วนัที่  .....................……………............    
 
 

                    (ลงชื่อ) ……….…………………………….. 
               (...…..…......................…………......) 
                    ตําแหนง…………………………………….. 
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E…………………. 
การจาง…………………………………………………… 

ตามประกาศกรมชลประทาน 
ลงวันที…่…………………………. 

 
 

 กรมชลประทาน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงค จะประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส การจาง............................................................................................................................. ของ
งาน/กิจกรรม……………...………………………………………………..……. รายละเอียดตามรายการใน
แบบใบยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  
ดังตอไปนี้ 

 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  1.1 แบบรูป  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  
  1.2 แบบใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.3 แบบใบแจงปริมาณและราคาของงาน/พัสดุ 
  1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.5 แบบสัญญาจาง   และแบบฟอรมใบสั่งจาง 
  1.6 แบบหนังสือค้าํประกัน 
   (1) หลักประกนัซอง 
   (2) หลักประกนัสัญญา 
  1.7 บทนิยาม 
   (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
    - บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ / หุนสวนผูจัดการ / ผูมีอํานาจควบคุม 
   (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
  1.9 หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงนิ 
  1.10 เงื่อนไขเฉพาะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 

363 

 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
       2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.7 
  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวน  คือ 
      3.1 สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี 
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ไดระบุไวใน (1) 
   (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
   (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบ   ในขอ 1.8 (1) 
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  3.2  สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.3 
   (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
   (3) หลักประกันซองตามขอ 5 
   (4) ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.2 
   (5) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.4 
   (6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2) 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ดังระบุในขอ 1.2  โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลง
ลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหงดวย 
   ผูเสนอราคาจะตองลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังระบุในขอ 1.4    จํานวน  3  ฉบับ  และยื่นมาพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา………..วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดสงมอบงานไมเกิน.............วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา  และสงมอบ  ณ  ……………………………………………………………………………… 
  4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ................................................................................... ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 
...... วัน 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของงานที่เสนอจํานวน...............(หนวย) เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว กรมจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
  4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
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อิเล็กทรอนิกส  ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  4.6 ผู เสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใน
วันที่…………….…ระหวางเวลา.............น.  ถึง...............น. ณ................................................................ 
   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ตามขอ 1.7 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธี อ่ืนใดที่มีหลักฐานวา 
ผูเสนอราคารับทราบแลว 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 
1.7 (2) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
   ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
ร วมกันกับผู เสนอราคารายอื่น  และ /หรือเปนผูมีผลประโยชนร วมกันระหว างผู เสนอราคากับ 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผาน
คุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวนัที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปน
ที่สุด 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่  เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่มีอยูในสถานที่นั้นทราบ 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 

366 

   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ณ วัน เวลา 
และสถานที่ที่กําหนด โดยตองสงผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และยื่นแบบ บก.006  เพื่อลงทะเบียนตอ
หนากรรมการประกวดราคา พรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   เมื่อถึงเวลาเสนอราคาไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่ม
ผูแทนได แตสามารถถอดถอนผูแทนบางคนดวยเหตุใดเหตุหนึ่งได หากไมสงผูแทนมาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด หรือมาไมทันเวลาลงทะเบียน  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 

    เมื่อถึงกําหนดใหมีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  ผูมีสิทธิเสนอราคาไม Log in 
เขาสูระบบภายในเวลาที่กําหนด   หรือ Log in แลว ไมมีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข โดยเสนอ
ราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตน  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตนที่                      
บาท  (....................................................................................) 
   (3) ราคาที่ เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
   (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
   (5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส
เสร็จสิ้นแลว   ผู เสนอราคาจะตองลงนามในแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา   (บก .008)  
ที่ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส พิมพออกจากระบบ หากผูเสนอราคาไมลงนามในแบบยืนยันราคา
สุดทายในการเสนอราคา (บก.008)  กรมจะยึดหลักประกันซองทันที 
   (6) ผู เสนอราคาที่ เขารวมประกวดราคาฯ   จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
ประกวดราคาฯ  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา 
   (7) ผูมี สิทธิ เสนอราคาตองศึกษาการใชโปรแกรมของผู ใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส โดย Download ไดที่เว็บไซต  www.gprocurement.go.th  และทดลองการใชโปรแกรมไดที่
เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
   (8) ผูมีสิทธิเสนอราคา ตองเขาประจําสถานที่ที่จัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น ในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และหามออกจากหองเสนอราคาจนกวาจะหมดเวลาการ
เสนอราคาหรือเสร็จสิ้นการเสนอราคา 
   (9) หามนําเครื่องมือส่ือสารเขามาในสถานที่เสนอราคา (หองเคาะราคา) 
   (10) หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใดๆ 
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   (11) กอนการเสนอราคา 15 นาที ใหทําการทดสอบระบบวาสามารถเสนอราคาได
หรือไม หากมีปญหาก็ใหแจงเจาหนาที่ของรัฐที่ประจําอยู ณ สถานที่นั้น เพื่อไปรายงานคณะกรรมการ
ประกวดราคาตอไป 
   (12) ดําเนินการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถเสนอราคาไดหลายครั้ง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 5. หลักประกันซอง 
  ผู เ สนอร าค าต อ งว า งหลั กประกั นซองพร อมกั บซอง เอกสารทางด าน เทคนิ ค   
จํานวนเงิน…………………..บาท(………………………………….) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1) 
  5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย  ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ  1.6 (1) 
  5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามขอนี้  กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว  ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด จะคืน
ใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

  6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ครั้งนี้  กรมจะพิจารณา
ตัดสินดวย   ราคารวม/ราคาตอหนวย    .   (ใหเลือกใชตามความเหมาะสม) 

  6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ไมถูกตองตาม
ขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปน
ขอผิดพลาด  หรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
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วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอกรมเทานั้น 

  6.3 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

   (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรบัเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ของกรม 

   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอม
ประทับตรา (ถามี) อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา   หรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคา  ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะ 
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

  6.5 กรมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
  6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอ เท็จจริ งภายหลังการประกวดราคาจ า ง ด ว ย ว ิธ ีก า รท า ง
อิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น  และ /หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.7  กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่
มีสิทธิไดรับคัดเลือกดังกลาว  และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
   6.7 ผูเสนอราคาที่คณะกรรมการประกวดราคามีมติรับการเสนอราคา จะตองดําเนินการจัดทํา
ใบแจงปริมาณและราคาของงานดังระบุในขอ 1.3 เพื่อใหขอมูลครบถวนตามรายการที่กําหนด  สงให
คณะกรรมการประกวดราคาภายใน*___วันนับจากวันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงราคารวมของใบแจง
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ปริมาณและราคาของงาน  จะตองเทากับราคาตามแบบแจงยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  เวนแตผูเสนอราคามีการปรับลดราคาดังกลาว (* พิจารณาตามความเหมาะสมของงาน) 

 7. การทําสัญญาจาง 
  7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสามารถสงมอบงาน
ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงจาง กรมอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือแทนการทํางานสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4  ก็ได 
  7.2 ในกรณีที่ผูชนะประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบ
ส่ิงของไดครบถวนภายใน  5 วันทําการของทางราชการหรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามขอ  7.1  ผูชนะประกวดราคาฯจะตองทําสัญญาจางขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.4  หรือในกรณีที่
หนวยงานระดับกรมที่รวมกันประกวดราคาฯ  ใหผูชนะประกวดราคาฯ ทําสัญญากับกรมเจาของงบประมาณ
แตละกรม  โดยตรงกับกรมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับ รอยละ  5  (หา)  ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาฯ ไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
    (1) เงินสด 
   (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม   โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
   (3) หนังสือค้ําประกันของทางธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน         
ดังระบุในขอ  1.6 (2) 
   (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนให

สวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2) 
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางขายแลว 

 8.  อัตราคาปรบั 
  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ        จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของงานงานจางนั้น แต
ตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท 

 9. การรับประกันความชํารดุบกพรอง 
  ผูชนะประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.4   แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่จางที่
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เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา...........เดือน.........ป  นับถัดจากวันที่ผูวาจางรับมอบ โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  15   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  10.1 เงินคางานสําหรับการจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป........................ เงินกู
จาก..........................................................และเงินชวยเหลือจาก.................................................. 
     การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมได รับอนุมัติจากเงินงบประมาณ
ประจําป..................เงินกูจาก....................................และเงินชวยเหลือจาก..................................................... 
  10.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงรับจางทํางานตาม
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (2) จัดการใหส่ิงของที่ดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย    เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย   ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

 10.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอกรมแลว 
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขในขอ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 10.4 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 7  กรมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทนัที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  10.5 กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
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  10.6 หากผูเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
   (1) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด 
   (2) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN  เขาสูระบบ 
    (3) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา 
   กรมจะริบหลักประกันซองบางสวน  เปนจํานวนเงิน.............................................บาท 
(................................................................................................)  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น 
(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   
 

 
..................กรมชลประทาน……………. 
…………………………………............. 

  (วัน เดือน ป) 
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ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 
 1. ขาพเจา                (ระบุช่ือบริษัท หาง ราน)                        อยูเลขที่...................................... 
ถนน.................................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด.........................................โทรศัพท..............................................โดย.................................................       
ผูลงนามขางทายนี้  ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
เอกสารเพิ่มเติม  (ถามี)  เลขที่  ....................................  โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว  
รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 

2.  ขาพเจาขอเสนอรายการรับจางทําสิ่งของ  ซ่ึงกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดังตอไปนี้ 
 

รายงานความตองการพัสดุเพื่อดําเนินการซื้อหรือจาง เลขที่.......................................... 
    

ลําดับที่ 
 

 

รายการ 
             

              จํานวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา.........................วัน  นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และกรม
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่กรมรองขอ 
 4. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะสงมอบงานตามเอกสารประกวดราคาจางโดย
ครบถวน  ถูกตอง ภายใน..........................วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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 5. ในกรณีที่ขาพเจาได รับการพิจารณาใหเปนผูชนะประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสขาพเจารับรองที่จะ 
  5.1  ทําสัญญาตามแบบสัญญา จางแนบทายเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
กับกรมชลประทานภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 
  5.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกกรมชลประทาน    กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอย
ละ   5 (หา)  ของราคาตามสัญญา  เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 

       หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้  ขาพเจายินยอมใหกรมริบ 
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน  รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายที่อาจมีแกกรม และ
กรมมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูประกวดราคาไดหรือกรมอาจเรียกประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหมก็ได 

6.  ขาพเจายอมรับวากรมไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้  รวมทั้งไมตองรับผิดชอบใน
คาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

7.  บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เชน   ตัวอยาง  (Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูปรายการ
ละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  ซ่ึงขาพเจาไดสงใหแกกรม ขาพเจายินยอมมอบใหกรมไวเปน
เอกสารและทรัพยสินของทางราชการ 

สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  ซ่ึงกรมคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตัวอยางนั้น 

8.  เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง  ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพัน
แหงคําเสนอนี้   ขาพเจาขอมอบ................................................................................................................... เพื่อ
เปนหลักประกันซองเปนจํานวนเงิน..........................................................................บาท มาพรอมกันนี้ 

9.  ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นในประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสนี้
โดยละเอียดแลว  และเขาใจดีวากรมไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน 

 10.   การยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม  และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายบุคคล  หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นขอเสนอในคราวเดียวกัน 

                                              

                                 เสนอมา ณ วนัที่.................เดือน........................................พ.ศ. .................. 
 

 

                                                                  ลงชื่อ....................................................................... 
                                                                           (.....................................................................) 
                                                                 ตําแหนง................................................................... 
                                                                                               ประทับตรา (ถามี) 
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หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง 
โดยการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้  เปนหนังสือจัดทําขึ้นเปน  3 ฝาย  ระหวาง       กรมชลประทาน     .   
โดย................................................................... ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคา ซ่ึงตอไปนี้ 
เรียกวา “ผูรับบริการ” โดย                                                                                  (ระบุชื่อบริษัทผูใหบริการตลาดกลางฯ) 
ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา “ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส” ฝายหนึ่ง และ                                        ...       (ระบุ
ใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ )  โดย................................................................................. 
ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูมีสิทธิเสนอราคา”  อีกฝายหนึ่ง 
 ทั้ง 3 ฝายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และ วิธีปฏิบัติในการเขารวมประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงคและขอบเขต 
         ผูรับบริการ ประสงคจะเปดทําการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายละเอียด
ขอกําหนดหรือประกาศของกรมชลประทาน  เร่ือง .......................................................................................... 
เลขที่ ........................ ลงวันที่ ........................ และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะ
ใหบริการระบบประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตกลงดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑใน
การใหบริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
           และผู ที่ ได รั บแจ ง ให เป น ผู มี สิทธิ เสนอราคา  ตามประกาศของก ร ม ช ลป ร ะท า น  
เร่ือง ................................  เลขที่ ................. ลงวันที่ .............................. จะตองไปเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ ที่กําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ  ขางตน 
 
 2. ขอกําหนดอื่น 
  2.1 หนาท่ีของผูมีสิทธิเสนอราคา 
   2.1.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยตองสง
ผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนได แตสามารถถอดถอนผูแทนบางคน
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งได  
   2.1.2 เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูเสนอราคาคนใดคนหนึ่งของผูมีสิทธิ
เสนอราคาแตละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.
008 ที่กรรมการประกวดราคานํามามอบให ณ หองเสนอราคาที่ผูมีสิทธิเสนอราคาประจําอยู จึงจะสามารถออก
จากหองเสนอราคาได 
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ตัวอักษร 

   2.1.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผูรับบริการและตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด  รวมทั้งตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ที่แสดงไวในเว็บไซด www.gprocurement.go.th  และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ในครั้งนี้  

  2.2 การยึดหลักประกันซองบางสวนของผูมีสทิธิเสนอราคา 
   ผูรับบริการจะยึดหลักประกันซองบางสวนที่ผูรับบริการกําหนดใหมีในการเขาเสนอราคาจาก 
ผูมีสิทธิเสนอราคา  เปนจํานวนเงิน..........................บาท (...............................................................)  ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
   2.2.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
   2.2.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  
   2.2.3  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   2.2.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอ
ราคา 

  2.3 คาธรรมเนียมการการใหบริการเสนอราคา 
   ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากผูรับบริการใหเปนผูชนะการเสนอราคา  ตองจาย
ชําระคาใชจายในใหบริการเสนอราคาฯ ใหกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เปนจํานวนเงิน
..........................................บาท (……………………………................................................) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แลว) โดยจายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแตไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ  

   2.4 การอุทธรณการเสนอราคา 
   กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของ
หัวหนาหนวยงาน ใหอุทธรณตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ภายใน 
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ใหเสร็จภายใน 30 วัน ซ่ึงในระหวางนี้จะดําเนินการ
ขั้นตอนตอไปมิได 
   ทั้ งนี้  หากผูมี สิทธิ เสนอราคาได อุทธรณในสวนที่ เกี่ ยวของกับระบบหรือขอมูล 
การเสนอราคาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส จะนําสงขอมูลจากฐานขอมูลกลางของเครื่องแมขาย (Log file) และรายงานสรุปผล
การเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอผูรับบริการเทานั้น 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 

376 

  2.5 การสงวนสิทธ์ิของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
   2.5.1 ผูมี สิทธิ เสนอราคาที่ตองการเสนอราคาในชวงสุดทายของการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสควรทําการเสนอราคากอนเวลาสิ้นสุดการเสนอราคาฯ  อยางนอย 1 นาที ทั้งนี้เพื่อเปนการเผื่อ
เวลาสําหรับการเดินทางของขอมูลที่เขาสูระบบ Server     
   2.5.2 จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานขอมูลกลางจากเครื่องแมขาย 
(Log file) เปนหลักฐานแสดงการเสนอราคาเทานั้น  
 
 ทั้ง 3 ฝาย ไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน เอกสารประกวดราคา เปนตน จึงไดลงนามพรอมทั้งประทับตราบริษัท 
(ถามี) ไวเปนหลักฐานในเอกสารฉบับนี ้ และขอตอบรับการเขารวมการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันและเวลาดังกลาว 
 
 

(ลงชื่อ) 
 

ตําแหนง 

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

ผูรับบริการ 
 

 
(ลงชื่อ) 

 
ตําแหนง 

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

ผูใหบริการตลาดกลาง 

 
(ลงชื่อ) 

 
ตําแหนง 

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

ผูมีสิทธิเสนอราคา 
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สัญญาจาง  (จางทําของ) 
 

สัญญาเลขที่………………………. 
 
 สัญญาฉบับนี้ทํ าขึ้น   ณ   ……………………………….……………..…………………….……
ตําบล/แขวง……………………. อําเภอ/เขต………………….จังหวัด…………………………….เมื่อวันที่ 
………..เดือน ……………….. พ.ศ………………ระหวาง…………………..…………………….  โดย  
…………………………………………………..  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูวาจาง”  ฝายหนึ่ง  
กับ……..………………….………ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ………….……………………..…………
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่….……. ถนน…………….…………… ตําบล/แขวง………………………….
อํ า เภอ /เ ขต………………………….จั งหวัด…………………………….……………. โดย  
…………………………………………………  ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ที่……………...………..  ลงวันที่ …………………………. (และ
หนังสือมอบอํานาจ ที่…………..ลงวันที่……………………) แนบทายสัญญานี้  (ในกรณีที่ผูรับจางเปน
บุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ......................................................... อยูบานเลขที่.................ถนน
........................... ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด
.............................)* ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง   
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้
 
 ขอ 1.ขอตกลงวาจาง 
  ผูวาจางตกลงจางและผู รับจางตกลงรับจางทํา…………..……………………………. 
……………………………………………………………………………………….….……………….  ตาม
แบบรูป คุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา 
  ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิด
ดี  เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  2.1 ผนวก  1 ………………………………………………………………. 
  2.2 ผนวก  2 ………………………………………………………………. 
  2.3 ผนวก  3 ………………………………………………………………. 
    …………………………ฯลฯ……………………………… 
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  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ใหใชขอความในสัญญา
นี้บังคับ  และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง 
 ขอ 3. หลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้    ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน………………………………. เปน
จํานวนเงิน………………. บาท (………………………………………)  มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปน
หลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  หลักประกนัทีผู่รับจางนาํมามอบไวตามวรรคหนึง่  ผูวาจางจะคนืให  เมือ่ผูรับจางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานี้แลว 
 ขอ  4. คาจางและการจายเงิน 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน…………………….บาท 
(…………………………………………..)  ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน………………บาท  ตลอดจน
ภาษีอากรอื่นๆ   และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว  โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกําหนดการจายเงิน  เมื่อผู
รับจางไดสงมอบและปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่ทํางานจางให
สะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ  19 
  เพื่อประโยชนในการคิดราคางานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามขอ 14  และในการคิดคาปรับตาม
ขอ 15 คูสัญญาตกลงกันวาราคาเหมารวมดังกลาวในวรรคกอนประกอบดวยราคาตอหนวยดังระบุไวใน
ผนวก……….แนบทายสัญญานี้ 
  การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้  ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผูรับจางชื่อธนาคาร………………..…….สาขา……………………….ช่ือบัญชี………...……….…… และ
เลขที่บัญชี………………………..…………. ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือ
คาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงิน
โอนในงวดนั้นๆ 
 ขอ  5. กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู รั บจ า งต อ งทํ า ง านที่ รั บจ า ง ให แล ว เสร็ จบริบู รณ และส งมอบให แก ผู ว า จ า ง 
ณ…………………….…………………… ภายในวันที่……..เดือน……………………..พ.ศ………..…….. 
ถาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จและสงมอบตามกําหนดเวลาหรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไม
สามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา  หรือผูรับจางทําผิด
สัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
หรือผูควบคุมงาน  ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ไดและมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจาง
ใหลุลวงไปไดดวย 
  การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 
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  การสงมอบงานจางตามสัญญานี้  ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว  หรือสงมอบหลาย
คร้ัง   ผู รับจ างจะตองแจงกํ าหนดเวลาสงมอบแตละครั้ งโดยทํา เปนหนังสือนําไปยื่นตอผูว าจ าง  
ณ…………………………………….. ในเวลาราชการ  กอนวันสงมอบไมนอยกวา……….วันทําการ 

 ขอ  6. เมื่อผูวาจางไดตรวจรับงานที่สงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว  ผูวาจางจะ
ออกหลักฐานการรับมอบไวให  เพื่อผูรับจางนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาจางนั้น 
  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวางานที่ผูรับจางสงมอบไมตรงตามแบบรูป  คุณลักษณะ
เฉพาะและเงื่อนไขตามสัญญาขอ  1  ผูวาจางทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับงานนั้น  ในกรณีเชนวานี้  ผูรับจางตอง
รีบนํางานซึ่งเปนพัสดุนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและนําพัสดุมาสงมอบใหใหม  หรือตองทําการ
แกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูรับจางเอง  และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาว  ผูรับจาง
จะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได 
  ในกรณีที่ผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน  หรือสงมอบครบจํานวนแตไม
ถูกตองทั้งหมด  ผูวาจางจะตรวจรับเฉพาะสวนที่ถูกตองโดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได 

 ขอ 7. ความรับผิดชอบในความชาํรุดบกพรองของงานจาง 
  เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 5  หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจางนี้ ภายใน
กําหนด…………………………… นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานทั้งหมดถูกตองครบถวนบริบูรณตามสัญญา  
ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจาง  อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง
หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปน
ที่เรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ   ในการนี้ทั้งสิ้น  หากผูรับจางบิดพร้ิวไมกระทําการ
ดังกลาวภายในกําหนด………….วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขให
ถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด  ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น   
โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

 ขอ 8. การจางชวง 
  ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่ง  โดย
ไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอื่น  
ความยินยอมดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิด  หรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้  และ
ผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจาง
ของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 

 ขอ 9. การควบคุมงานของผูรับจาง 
  ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และ
ในระหวางทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาว 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 

380 

จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําสั่ง  หรือคําแนะนําตางๆ  ที่ไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบ
อํานาจนั้นใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง  การแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปน
หนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง  การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะกระทํามิได
หากไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน 
  ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนไดรับมอบอํานาจนั้น  โดยแจงเปนหนังสือไปยังผู
รับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

 ขอ 10. ความรับผิดของผูรับจาง 
  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย  หรือภยันตรายใดๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น  แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย  
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง  ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหม
โดยคาใชจายของผูรับจางเอง  ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงาน
คร้ังสุดทาย  ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  หรือความเสียหายดังกลาวในขอ 
7 เทานั้น 

 ขอ 11. การตรวจงานจาง 
  ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ   หรือผูควบคุมงาน   เพื่อควบคุมการทํางานของผู
รับจาง  กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงาน นั้น  มีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่
ทํางานจางไดทุกเวลา  และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 
  การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหาทําใหผูรับจางพนความรับผิดชอบตาม
สัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

 ขอ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ี
ถวนแลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง  
วิศวกรรม หรือทางเทคนิค  ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผูควบคุม
งานที่ผูวาจางแตงตั้งเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใดๆ  เพิ่มขึ้นจากผูวาจางไมได 

 ขอ 13. การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
  ผูรับจางตกลงวา  กรรมการตรวจรับพัสดุ  และ/หรือผูควบคุมงานที่ผูวาจางแตงตั้ง  มีอํานาจ
ที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญา  และมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไข  เปลี่ยนแปลง  
เพิ่มเติม  หรือตัดทอน  ซ่ึงงานตามสัญญานี้หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู
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ควบคุมงานแลวแตกรณี  มีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือ
เปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได 

 ขอ 14. งานพิเศษและการแกไขงาน 
  ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญา  หากงานพิเศษนั้นๆ  อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้  นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิ
ส่ังใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตางๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปน
โมฆะแตอยางใด 
  ราคาตอหนวยที่กําหนดไวในผนวก……….ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษ  หรืองานที่
เพิ่มเติมขึ้น  หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง  หากในผนวกไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจางหรือ
ราคาใดๆ  ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือตัดทอนลงดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะได
ตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือราคา  รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีที่
ตกลงกันไมได   ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง   หรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมะสมและถูกตอง  
ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจาง 

 ขอ 15. คาปรับ 
  “ในกรณีที่ผูวาจางยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ 16 ผูรับจางจะตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวันในอัตรารอยละ  0.10 ของราคางานจางตามสัญญา แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 
100 บาท และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเมื่อผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปน
จํานวนเงินวันละ...........บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยายใหจนถึง
วันที่สงมอบงานทั้งหมดถูกตองครบถวนบริบูรณตามสัญญา นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหาย
อันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย” 
  ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไม
สามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได   ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 16  ก็ได    และถาผู
วาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลวผูวาจางมีสิทธิ
ที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ 16. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบกําหนดเวลาแลวเสร็จและสงมอบงานตามสัญญานี้แลว  ถาผูรับจางไมสงมอบงาน
ใหแกผูวาจางหรือสงมอบไมถูกตอง   หรือไมครบจํานวน   ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนได 
  ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือขอ 5  ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือ
วาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นตอจนแลวเสร็จได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการ
ทํางานจางสิ่งที่สรางขึ้นชั่วคราวสําหรับงานจางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 
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  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันตามสัญญาขอ 3 หรือเรียกรองจากธนาคารผู
ออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญาขอ 3 เปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือบางสวนตามแตจะเห็นสมควร  
นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติงาน   และ
คาเสียหายตางๆ  ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา  และ
คาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ  ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได 

 ขอ 17. การชดใชคาเสียหาย 
  คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญญานี้  ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจางที่คางจายของผูรับจางหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได 
  หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ  และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด  
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด 

 ขอ  18. การทําสถานที่ใหเรียบรอย 
  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานที่ทํางานจางตามสัญญานี้  รวมท้ังโรงงานชั่วคราว  หรือ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง  ลูกจาง  ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง  ใหอยูในความ
สะอาด  ปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลว
จะตองขนยายบรรดาเครื่องใชในการทํางานจาง   รวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตางๆ (ถาม)ี  
เพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาด  และใชการไดทันที 

 ขอ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา  
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใดๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผู
วาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานให
แลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอม
หลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบเพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้น
ส้ินสุดลง 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจง  หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง   อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 

 ขอ 20. การใชเรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้  หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ   
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเอง
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด  ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มี
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เรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนได  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  
ผูรับจางตองจัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีกอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่
มิใชเรือไทย  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืนได ทัง้นี ้ไมวา
การสั่งหรือส่ังซื้อส่ิงของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบ  เอฟโอบี,  ซีเอฟอาร,  ซีไอเอฟ  หรือแบบอื่นใด 
  ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง   ถางานนั้นมีส่ิงของตามสัญญาวรรคแรก  ผูรับจาง
จะตองสงมอบใบตราสง ( Bill  of  Lading ) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น  ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดย
เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 
  ในกรณีที่ส่ิงของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย  หรือ
เรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย  ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวีใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนได  หรือหลักฐานซึ่งแสดงวา ไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการ
ไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวแตอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย 
  ในกรณีที่ผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในสองวรรคขางตน  ใหแก 
ผูวาจาง  แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอน  โดยยังไมรับชําระเงินคาจาง  ผูวาจางมีสิทธิรับงาน
ดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

 ขอ 21. มาตรฐานฝมือชาง 
  ผูรับจางตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวา    ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือชาง จาก……………………………….. หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ……. ของแตละสาขาชาง  แต
จะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง  ดังตอไปนี้ 
  21.1 ……………………………………………….. 
  21.2 ……………………………………………….. 
  21.3 ……………………………………………….. 
  21.4 ……………………………………………….. 
  21.5 ……………………………………………….. 
 
  ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ
ระดับชาง  พรอมกับระบุรายช่ือชางผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  
นํามาแสดงพรอมหลักฐานตางๆ  ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานภายในกําหนด……..วัน  
นับแตวันทําสัญญานี้  และพรอมที่จะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางาน
ตามสัญญานี้ของผูรับจาง 
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 สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตรา (ถามี)  ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  และคูสัญญา
ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบบั 
 
 
     ลงชื่อ……………………………………ผูวาจาง 
      ( ……………………………….) 
 
     ลงชื่อ……………………………………ผูรับจาง 
      ( ……………………………….) 
 
     ลงชื่อ……………………………………พยาน 
      ( ……………………………….) 
 
     ลงชื่อ……………………………………พยาน 
      ( ……………………………….) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันซอง) 

เลขที่.................................................                                                   วันที่.......................................................... 
 

  ขาพเจา...................(ช่ือธนาคาร/บริษัทเงินทุน)...................................สํานักงานตั้งอยู
เลขที่………...…… ถนน.....................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต
.................................. จังหวัด............................โดย.......................................................................ผูมีอํานาจลง
นามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุนขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ..........(ช่ือสวนราชการผูประกวด
ราคา)...................... ดังมีขอความดังตอไปนี้ 
  1. ตามที่.............(ช่ือผูเสนอราคา)..............ไดยื่นเอกสารประกวดราคาสําหรับการจัดจาง
.......................... .......................................................ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.......................................... 
ซ่ึงตองวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขในการประกวดราคาตอ…….(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา).......... 
เปนจํานวนเงิน..............….....….…........บาท (................................………..…....................................) นั้น 
   ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้
ช้ันตน ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของ..............(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา)..................จํานวนไม
เกิน.........................บาท (..........................................................) ในกรณี....... (ช่ือผูเสนอราคา)...............ไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคา อันเปนเหตุให............(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา)..........................มี
สิทธิริบหลักประกันซองการประกวดราคาหรือใหชดใชคาเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที่............(ช่ือผูเสนอ
ราคา)........... ไดถอนใบยื่นขอเสนอของตนภายในระยะเวลาที่ใบยื่นขอเสนอยังมีผลอยู หรือมิไดไปลงนามใน
สัญญาเมื่อไดรับแจงไปทําสัญญา หรือมิไดวางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคา  โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยงและ ...........(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา)........ 
ไมจําเปนตองเรียกรองให......(ช่ือผูเสนอราคา)...................ชําระหนี้นั้นกอน 
  2.  หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแต (วันยื่นซองเอกสารประกวดราคา) ถึง (วันสิ้นสุด
กําหนดยืนราคา) และ ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 
  3.  ถา...................(ช่ือผูเสนอราคา).............ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป  
ขาพเจายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ไดขยายออกไป
ดังกลาว 
  ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
    ลงชื่อ...................................................................ผูค้ําประกัน 
     (..........................................................................) 
    ตําแหนง......................................................................... 
 

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

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

(งานจาง) 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
เลขที่.................................................                                                                วันที่.............................................. 
 
  ขาพเจา................(ช่ือธนาคาร)...................สํานักงานตั้งอยูเลขที่..................ถนน.......................... 
ตําบล / แขวง...................................อําเภอ/เขต............................................จังหวดั....................................... 
โดย.................................................................... ผูมีอํานาจลงนามผูกพนัธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับ
นี้ใหไวตอ................(ช่ือสวนราชการผูวาจาง)..........................ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง”  ดังมีขอความ
ดังตอไปนี ้
  1. ตามที่...................(ช่ือผูรับจาง)................ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ ผูรับจาง”  ไดทําสัญญาจาง
.................. กับผูวาจาง ตามสัญญาเลขที่.......................…..ลงวันที่.....................................ซ่ึงผูรับจางตองวาง
หลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญาตอผูวาจาง เปนจํานวนเงนิ............................................บาท
(...........................................................................) ซ่ึงเทากับรอยละ............(.....................)  ของขอมูลทั้งหมด
ของสัญญา 
    ขาพเจายอมผกูพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกนัชนิดเพกิถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้
ช้ันตนในการชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของผูวาจางจํานวนไมเกนิ..........……......บาท 
(..........................................................) ในกรณีที่ผูรับจางกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ 
หรือคาใชจายใด ๆ หรือผูรับจางมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งนี้ โดย
ขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยง และผูวาจางไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหนีน้ั้นกอน 
  2. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางหรือยินยอมใหผูรับจางปฏิบัติผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย 
  3. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวนัทําสัญญาจางดังกลาวขางตนจนถึงวนัที่
ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูรับจางไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพกิถอนการค้ําประกันไมวา
กรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูรับจางยังตองรับผิดชอบตอผูวาจางตามสัญญาจางอยู 
   
   ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
    ลงชื่อ....................................................ผูค้ําประกัน 
           (...................................................................) 
    ตําแหนง.............................................................. 
 
    ลงชื่อ..................................................................พยาน 
           (...................................................................) 
 
    ลงชื่อ..................................................................พยาน 
           (...................................................................) 

(งานจาง) 
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองในเงนิคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน 
(แนบทายคําสัง่กรมชลประทาน ท่ี 501/2545 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545) 

 
1.  การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือซ้ือทรัพยสินใหกระทําได ดังนี้ 
 1.1 ผูรับจางหรือผูขาย โอนใหแกธนาคารภายในประเทศ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ 
 1.2  ผูรับโอนตามขอ 1.1 ดังขางตนโอนกลับคืนใหแกผูรับจางหรือผูขาย 
2.  หามมิใหมีการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน ในกรณีดังตอไปนี ้
 2.1 สัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลงที่กําหนดการจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินโดยวิธีจายผาน
ธนาคาร เวนแตจะมีระเบียบหลักเกณฑของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรวมทั้งระเบียบหลักเกณฑทีจ่ะออกมา
ในภายหลังกําหนดไวเปนอยางอื่น  
 2.2  สัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลงภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศที่กําหนดใหจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน เบิกจายดวยวิธีเบิกตรง (Direct Payment)  
3.   การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน ผูโอนและผูรับโอนจะตองมีหนังสือบอกกลาวให

กรมชลประทานทราบตามแบบฟอรมท่ีแนบ และจะตองตกลงยินยอมผูกพันกับกรมชลประทาน  
ดังตอไปนี้ 

 3.1 หากมีคาเสียหายหรือเงินอื่นใดที่กรมชลประทานมีสิทธิจะไดรับ หรือหักออกจากคาจางหรือคา
ซ้ือทรัพยสิน ตามเงื่อนไขสัญญา ใบสั่ง หรือขอตกลง ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทานรับหรือหักออกไว
ไดทันที 
 3.2 หากกรมชลประทาน มีความจําเปนตองสั่งจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินลาชาเกินกวา
กําหนดเวลาที่สมควร ไมวาเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดลาชา หรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม ผูรับโอน
ยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอื่นใดในระหวางที่ลาชานั้น จากกรมชลประทาน 
 3.3 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกเงินที่ผูรับโอนไดรับไปคืนทั้งหมดหรือเพียงบางสวนแลว  
ผูโอนและผูรับโอนจะรับผิดชอบใชเงินใหกรมชลประทานภายในระยะเวลาที่กรมชลประทานกําหนด 
 3.4 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและผูรับโอน ไมวาสิทธิเรียกรองนั้นจะเกิดจาก
มูลหนี้ใด ๆ หรือจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งนี้ ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทาน
นําสิทธิเรียกรองดังกลาวมาหักกลบลบกับเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินที่ผูรับโอนจะไดรับตามสัญญาโอน
สิทธิเรียกรอง 
 3.5 หากกรมชลประทาน มีขอตอสูใด  ๆ ตอผูโอน ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทานยกเปน
ขอตกลงตอสูตอผูรับโอนไดเชนกัน  



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                       กรกฎาคม 2553 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมชลประทาน 

389 

4.  การสงหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง ใหผูโอนและผูรับโอนสงท่ีกองการเงินและบัญชีหรือ
หนวยงานในทองถิ่น ซ่ึงเปนผูเบิกจายเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสินตามสัญญาใบสั่งหรือขอตกลง
ดังกลาว 

5.   ผูรับจางหรือผูขายจะตองเปนผูออกใบกํากบัภาษีตามจํานวนเงินท่ีระบุในใบสงมอบงานหรือใบสงของ 
6.   ผูรับโอนจะตองเปนผูออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับ 
 

-------------------------------------------- 
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หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง 
 

เขียนที…่……………………………….. 
วันที…่……เดอืน……………………..พ.ศ………….. 

เรียน   อธิบดีกรมชลประทาน 

  ข า พ เ จ า …........…….(ช่ื อ ผู โ อ น )…………………โ ด ย ………….......…………………….
อายุ…….…ปตํ าแหนง………………………………ผูมี อํานาจลงนามผูกพัน…………………….(ช่ือ ผู
โอน)……………ปรากฏตามหนังสือรับรองของ…….(สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
กรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย / สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด / และหรือหนังสือมอบ
อํานาจ)……….ดังแนบสํานักงานเลขที่……........…..ถนน………………….ตําบล/แขวง……………………
อําเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………….ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "ผูโอน"  และ………(ช่ือผูรับ
โอน)……........….โดย………................................……..อายุ………….ป ตําแหนง………………………เปน
ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน………….(ช่ือผูรับโอน)………ปรากฏตามหนังสือรับรองของ……..(สํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย / สํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทจังหวัด  / และหรือหนังสือมอบอํานาจ)……….ดังแนบสํานักงานเลขที่….............…….. 
ถนน………………….ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด……………….ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา "ผูรับโอน" 
  ขาพเจาผูโอนและผูรับโอน  ขอแจงใหกรมชลประทานทราบวา  บัดนี้  ผูโอนไดโอนสิทธิ
เรียกรองรับเงนิ……….…...(คาจาง/คาซื้อทรัพยสิน)…….…..ตาม……….…(สัญญา/ใบสั่ง/ขอตกลง)…….…
เลขที่…..………...……….ลงวันที…่.……………………ตามที่ผูโอนมีสิทธิไดรับรวมทั้งคา K  (ถามี)   
ภายใน วงเงิน……………..…………บาท (…………………………………………)* /ทั้งหมดโดยไมจํากดั
วงเงิน**ใหแกผูรับโอน ซ่ึงปรากฏรายละเอยีดตามสําเนาสัญญาโอนสิทธิเรียกรองดงัแนบ  โดยผูโอนและผูรับ
โอนตกลงยินยอมผูกพันกับกรมชลประทานตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้
  1.  หากมีคาเสียหายหรือเงินอืน่ใดที่กรมชลประทานมีสิทธิจะไดรับ  หรือหักออก
จาก………….… (คาจาง / คาซื้อทรัพยสิน)……………..ตามเงื่อนไข………………..(สัญญา/ใบสั่ง/
ขอตกลง)………………..เลขที่……………….ลงวันที่…………………..ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทาน
รับหรือหักออกไวไดทันท ี
  2. หากกรมชลประทาน  มีความจําเปนตองสัง่จาย……(เงินคาจาง / คาซื้อ
สินทรัพย)……………..ลาชาเกินกวากําหนดเวลาที่สมควร    ไมวาเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงนิประจํางวด
ลาชาหรือเหตอ่ืุนใดกต็าม      ผูรับโอนยินยอมสละสิทธิในการเรยีกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอืน่ใดในระหวางที่
ลาชานั้นจากกรมชลประทาน 
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  3. หากกรมชลประทาน  มีสิทธิเรียกรองเงิน…….(คาจาง / คาซื้อทรัพยสิน)……...ที่ผูรับโอน
ไดรับไปคืนทั้งหมดหรือบางสวนแลว   ผูโอนหรือผูรับโอนขอรับผิดชอบใชเงินใหกรมชลประทานภายใน
ระยะเวลาที่กรมชลประทานกําหนด 
  4. หากกรมชลประทานมีสิทธิเรียกรองจากผูโอนและหรือผูรับโอน  ไมวาสิทธิเรียกรองนั้น    
จะเกิดจากมูลหนี้ใดๆ  หรือจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกรองในครั้งนี้  ผูรับโอนยินยอมใหกรม
ชลประทานนําสิทธิเรียกรองดังกลาวมาหักกลบลบกับเงิน………(คาจาง/คาซื้อทรัพยสิน)…………..ที่ผูรับ
โอนจะไดรับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 
  5.  หากกรมชลประทาน  มีขอตอสูใด ๆ ตอผูโอน  ผูรับโอนยินยอมใหกรมชลประทานยกขึ้น
เปนขอตอสูแกผูรับโอนไดเชนกัน 
 
 
 
        (ลงชื่อ)…………………………………...ผูโอน 
                   (………………………………….) 
 
        (ลงชื่อ)………………………………...ผูรับโอน 
                   (………………...……………….) 
 
        (ลงชื่อ)…………………………………...พยาน 
                   (………………………………….) 
 
        (ลงชื่อ)…………………………………...พยาน 
                   (………………………………….) 
 
 
หมายเหต*ุ/**    :    โปรดระบุใหชัดเจนวาตองการโอนสิทธเิรียกรองตาม  *  หรือ **  และขีดฆาขอความที ่
           ไมตองการออก 
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บทนิยาม 

 
 "ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน" หมายความวา บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาเพื่อรับจางในประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกรม เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดย
ทางตรง หรือทางออม ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น ที่เขาเสนอราคาเพื่อรับจางในประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกรมในคราวเดียวกัน 
 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง หรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน 
ไดแก การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกัน ในลักษณะดังนี้ 
 (1) มีความสัมพันธกัน ในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร 
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจ หรือ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการ ของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย 
ที่เสนอราคาใหแก กรมในประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
 (2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวน ในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่ เสนอราคา ใหแกกรมในประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
  คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา 
  (ก) กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หมายความวาผูถือ
หุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด 
  (ข) กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
 (3) มีความสัมพันธกัน ในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เขาเสนอราคาใหแกกรมในประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ หรือในนัยกลับกัน 
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 การดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการถือหุน
ของบุคคลดังกลาว 
 ในกรณีบุคคลใด ใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารผูเปน
หุนสวน หรือผูถือหุนโดยที่ตนเอง เปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกกรม ในประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคา หรือผูเสนองานนั้น มีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) 
แลวแตกรณี 
 ”การขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายการกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสให มีการแขงขัน
ราคา อยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอกรม ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอใหหรือ
รับวาจะใหเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด หรือใหกําลังประทุษราย หรือขมขู
วาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค
ที่จะแสดงหาประโยชน ในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชน แกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใด 
เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคา อยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความ 
ไดเปรียบกรม โดยมิใชเปนไป ในทางประกอบธุรกิจปกติ 

-------------------------------------- 
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บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
 

 1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 O (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 
 O  (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีผูถือหุนรายใหญ  จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 

 2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 
 O  (ก) บุคคลธรรมดา 
  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูนั้น  จํานวน……………..แผน 
 O  (ข) คณะบคุคล 
  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  จํานวน……………..แผน 
  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูเปนหุนสวน  จํานวน……………..แผน 

 3. ในกรณีผูเสนอราคา เปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
 สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  จํานวน……………..แผน 
 O  (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 
  -บุคคลสัญชาติไทย 
  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  จํานวน……………..แผน 
  -บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 
  สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน……………..แผน 
 O  (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
  -หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 
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                             -บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบคุคล  จํานวน……………..แผน 
  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  จํานวน……………..แผน 
  บัญชีผูถือหุนรายใหญ  จํานวน……………..แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน……………..แผน 
         4. อ่ืน ๆ (ถาม)ี 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ…………………….……………..ผูเสนอราคา 
               (……………………………..……) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  : ในกรณีที่เอกสารใด  สวนราชการมิไดเปนผูจัดทําใหตามมาตรฐานของทางราชการ   
ผูเสนอราคาสามารถจัดทํา  และรับรองความถูกตองของเอกสารได  เชน  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  บัญชี
รายช่ือกรรมการผูจัดการ  และบัญชีรายช่ือผูถือหุน  เปนตน 
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บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ / หุนสวนผูจัดการ / ผูมีอํานาจควบคุม 
หาง / บริษัท............................................................................ 

---------------------------------- 
 
นิติบุคคลประเภทหาง / บริษทั............................................................................................................................ 
ทะเบียนเลขที่....................................................................จดทะเบยีนเมื่อวันที่................................................... 
ทุนจดทะเบียน..................................................... บาท (....................................................................................) 
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่.......................... ซอย...........................................ถนน....................................... 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ / เขต.......................................จังหวดั........................................ 
 
 รายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ   มีจํานวน............................คน 
 1 ....................................................................................................... 
 2 ....................................................................................................... 
 3 ....................................................................................................... 
 4 ....................................................................................................... 
 5 ....................................................................................................... 
 6 ....................................................................................................... 
 7 ....................................................................................................... 
 8 ....................................................................................................... 
 9 ....................................................................................................... 
 10 ....................................................................................................... 

 รายชื่อผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี) มีจํานวน............................คน 
 1 ....................................................................................................... 
 2 ....................................................................................................... 
 3 ....................................................................................................... 
 4 ....................................................................................................... 
 5 ....................................................................................................... 
 
   รับรองไว ณ วนัที่ .......................................................... 
    (ลงชื่อ)................................................................. 
     (............................................................) 

          ประทับตรา (ถามี) 
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 บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ       จํานวน..........................แผน 
 2. หนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ 

  ใหบุคคลอื่นทาํการแทน      จํานวน ………………..แผน 
 3. หลักประกนัซอง       จํานวน……………แผน 
 4. ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   จํานวน..............แผน 
 5. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส   จํานวน..............แผน 
 6. อ่ืนๆ (ถามี) 

  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐาน  ที่ขาพเจายื่นในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ…………………….……………..ผูเสนอราคา 
               (……………………………..……) 
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ตัวอยางที่  8 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                                     

 

        
บัญชีขอรับเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 
รายช่ือ บริษัท หาง ราน และผูรับเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส ซื้อ/จาง เลขที่ E...................... 
เรื่อง   การประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสซื้อ/จาง……………..……………………………………………………. 
ประกาศวันที่………….…………กําหนดยื่นซองวันที่………………….…….กําหนดวันเสนอราคาวันที่…......................……. 
 
ลําดับที่ 
 

 
นาม,บริษัท,หาง,ราน 

 
สถานที่ต้ังสํานักงาน 

 
โทรศัพท 

 
ช่ือผูรับ 

 
วัน เดือน ป 

 
หมาย
เหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
            (ขอความที่ไมใชใหขีดฆาออก)                                                จํานวนผูขอรับ………………..…….…..ราย 

          (ลงช่ือ)………………………………….ผูแจก 
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ตัวอยางที่ 9 
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ตัวอยางที่ 10 
 
 
 
 

 

ประกาศกรมชลประทาน 

เร่ือง  รายช่ือผูชนะการประกวดราคาดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  
ซ้ือ/จาง.............................................................................................. 

เลขที่ E...................................... 
----------------------------- 

 
 ตามประกาศกรมชลประทาน โดย         (ระบุช่ือหนวยงาน)      ลงวันที่...................................... 
เพื่อประกวดราคาซื้อ/จาง..........................................................................  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
กําหนดใหยื่นซองเอกสารประกวดราคาฯ   ในวันที่..........................................ระหวางเวลา.......................น. 
ถึง........................น.  ณ.................................................................................. ปรากฏวามีผูสนใจเขายื่นซอง
เอกสารประกวดราคาฯ  จํานวน.............ราย มีผูผานการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา จํานวน..........ราย  
และไดทําการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่................................ระหวางเวลา.............น. 
ถึงเวลา..........................น. รวม.....................นาที ณ.......................................................................................  
ราคาเริ่มตนในการเสนอราคา.............................................................บาท 
 ปรากฏวา...............................................................................เปนผูชนะการประกวดราคา คร้ังนี้ 
เนื่องจากเปนผูที่ เสนอราคาที่ดีที่สุด โดยไดเสนอราคาเปนจํานวนเงิน.......................................บาท  
(.............................................................................................) ซ่ึงเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆ แลว 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกนั 
 

                  ประกาศ  ณ  วนัที่  .........................................    
 
 

               (ลงชื่อ)......................................................... 
                       ประธานคณะกรรมการประกวดราคา  
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ตัวอยางที่  11 
แบบใบแจงปริมาณและราคาของพัสดุหรืองาน 

 ช้ือ/จาง...................................................................................................................................... 
 โครงการ.................................................................................................................................. 
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ราคารวมทั้งสิน้   

 
ตัวหนังสือ (....................................................................................................................................) 

เปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิม่ รวมทั้งภาษอีากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
 
      (ลงชื่อ).........................................................ผูเสนอราคา 
                (.........................................................) 
              ประทับตรานิติบุคคล (ถามี) 
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รายชื่อผูจัดทํา 
ท่ีปรึกษา 
 1. นางวัลภา  ไวทยาภรณ  ผูอํานวยการกองพัสดุ  ประธานที่ปรึกษาคณะทํางาน 
 2. นางสาวนฤมล  สุทธิพงษ หัวหนากลุมงานวิชาการพัสดุ ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
 3. นางสาววรรณี  กิจไพบูลพนัธ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
 4. นางนวพร  ครามอวม  หัวหนากลุมงานจัดหาพัสดุ 1 ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
 5. นางลลิดา  ธัยยามาตร  หัวหนากลุมงานบริหารสญัญา 1 ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
 6. นางสาววณีา  เขียวพนัธ หัวหนากลุมงานบริหารสัญญา 2 ที่ปรึกษาคณะทํางาน   
 7. นางราณี  ศฤงคาร  หัวหนากลุมงานควบคุมพัสดุ ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
  
คณะทํางาน 

 1. นางวัสวภิาอร  มาศศรีรัตน นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนาคณะทาํงาน 
 2. นางเนาวรัตน  สุวรรณโณ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ คณะทํางาน 
 3. นางสาวนิระมล  หนูสง นกัวิชาการพัสดุชํานาญการ คณะทํางาน 
 4. นางสาวจารวุรรณ ตั้งเจรญิอารีย นักวิชาการพัสดุชํานาญการ คณะทํางาน 
 5. นายอธิวัฒน  โยอาศรี  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ คณะทํางาน 
 6. นางสาวดวงพร  สินธุฉาย นักวิชาการพัสดุชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ 
 7. นางรุงทิวา  อัมพรศักดิ ์ เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 


