
ประกาศกรมปศุสัตว ์ 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างท าโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) 

ระยะ 3 จังหวัดปทุมธาน ีจ านวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
------------------------------ 

 

กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างท าโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล      
ระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็น นิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้      

แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ   
ทางราชการ 

3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กรมปศุสัตว์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ  
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

   6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน           
ในประเทศไทยและมี วัตถุประสงค์เพ่ือ ประกอบกิจการ งานที่ประกวดราคาจ้างนี้ และประกอบธุรกิจ มาแล้ว      
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ วันยื่นข้อเสนอ 

7. ผู้เสนอราคา ต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีประกวดราคา และ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อย่างน้อย 1 สัญญา มูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท  
ซึ่งผลงานนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา  จนถึงวันยื่นข้อเสนอ โดยแนบ เอกสาร
รับรองผลงานที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ท าการแทนหัวหน้าหน่วยงานได้รับรองว่าได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และส าเนาสัญญามาแสดง พร้อมกับการยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยตรงจากหน่วยงานตามเอกสารที่เสนอนั้น 

   8. ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอรายชื่อทีมงาน ประจ าโครงการ ที่ มีความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ด้านการออกแบบ วิเคราะห์ระบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซ่ึงต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 
5 ปี โดยแนบรายชื่อพร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิง ของบุคลากร ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
จ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยต้องแสดงหลักฐานอ้างอิงรายละเอียดและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว        
ในวันยื่นข้อเสนอ  ทั้งนี้ ทีมงานประจ าโครงการจะต้องท างานจนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาและหากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อทีมงานผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายชื่อทีมงานซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้เดิม    
ให้กรมปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติก่อน 
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9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

10. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

11. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า       
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

            ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
........................................  ตั้งแต่เวลา ................................. น.  ถึง .............................น. 

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ     
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ .....................................  ถึงวันที่ 
....................................   ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.dld.go.th, http://finance.dld.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -2159 -0406  ต่อ  101  ในวัน       
และเวลาราชการ    

 
               

     ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. 2559 
 
 

      (ลงชื่อ) ....................................................................... . 
              (........................................................................)  
      ต าแหน่ง.......................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dld.go.th/
http://finance.dld.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  e-........./๒๕๕9 

จ้างท าโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 ระบบ 

ตามประกาศกรมปศุสัตว ์
ลงวันที่ ............................................. 
------------------------------------------ 

 

กรมปศุสัตว์ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ จ้างท าโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3  
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ กองควบคุมอาหารและ
ยาสัตว์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑)  หลักประกันการเสนอราคา 
(๒)  หลักประกันสัญญา 

๑.๕  บทนิยาม 
(๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗  แบบหนังสือมอบอ านาจ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 
   2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้      

แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ   
ทางราชการ 

   2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่กรมปศุสัตว์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ  
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

/26 ผู้เสนอราคา... 
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     2.6  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน           
ในประเทศไทยและมี วัตถุประสงค์เพ่ือ ประกอบกิจการ งานที่ประกวดราคาจ้างนี้ และประกอบธุรกิจ มาแล้ว      
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ วันยื่นข้อเสนอ 

  2.7 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีประกวดราคา และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อย่างน้อย 1 สัญญา มูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท  
ซึ่งผลงานนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา  จนถึงวันยื่นข้อเสนอ โดยแนบ เอกสาร
รับรองผลงานที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ท าการแทนหัวหน้าหน่วยงานได้รับรองว่าได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และส าเนาสัญญามาแสดง พร้อมกับการยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยตรงจากหน่วยงานตามเอกสารที่เสนอนั้น 

     2.8 ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอรายชื่อทีมงาน ประจ าโครงการ ที่ มีความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ด้านการออกแบบ วิเคราะห์ระบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซ่ึงต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 
5 ปี โดยแนบรายชื่อพร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิง ของบุคลากร ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
จ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยต้องแสดงหลักฐานอ้างอิงรายละเอียดและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว        
ในวันยื่นข้อเสนอ  ทั้งนี้ ทีมงานประจ าโครงการจะต้องท างานจนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาและหากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อทีมงานผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายชื่อทีมงานซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้เดิม    
ให้กรมปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติก่อน 

  2.9  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

  2.10 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ    
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  2.11 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า       
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง          

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น    
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
/(2) ในกรณี... 
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(๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล 
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตาม  
ที่ระบุไว้ใน (๑)  

(๔)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
      (4.1) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนการค้า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (4.2) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา        
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา  
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

(๒)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
(๓)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
(๔)  บัญชีรายการจ้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ 

รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                ๔.๒  ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม 
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

 ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา      
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 300 วัน (ภายใน      
5 งวด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

๔.๔  ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้    
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

/4.5 ผู้เสนอราคา... 
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๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  .......................................  ตั้งแต่เวลา ...................น. ถึง  ................ น. 
เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น       
ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม ่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ  
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา    
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็น ผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่          
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้  
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา     
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว               
ต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง  
ให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า      
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้
ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(๒)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย 

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(๓)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
(๔)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
(๕)  ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th 

๕. หลักประกันการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จ านวนเงิน 1,384,295.- บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 

5.1 หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน   
ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของธนาคาร 

 
/5.3 พันธบัตร... 

http://www.gprocurement.go.th/


-5- 
 
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาวางเป็นหลักประกัน

การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
................................ ตั้งแต่เวลา ................ น. ถึง .................. น. 

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
๖.๑  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมต่ าสุด 
๖.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล    
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 

๖.๓  กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม 

(๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา    
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๖.๕  กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ   
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดย      
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน     
เป็นต้น 

 
 

/ในกรณี... 
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ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคา  
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคา
รายนั้น 

๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการจัดวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม       
ข้อ ๑.๕ กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกล่าวได ้

๗. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน       

ข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดย       
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๗.๑  เงินสด 
๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 

๓ วันท าการของทางราชการ 
๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน   

ข้อ ๑.๔ (๒) 
๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ      
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
กรมจะจ่ายค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  5  งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 การเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบ

งานงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
งวดที่ 2 การเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ 35 ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบ

งานงวดที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
งวดที่ 3 การเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ 30 ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบ

งานงวดที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
/งวดที่ 4... 
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งวดที่ 4 การเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ 15 ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบ

งานงวดที่ 4 ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
งวดที่ 5 การเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ 15 ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบ

งานงวดที่ 5 ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๙. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง   

ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น          
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ 13 และต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 
๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9     

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติ ให้ขยายเวลาเบิกจ่าย เงิน
แล้วเท่านั้น 

๑๑.๒  เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามท่ีได้
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย เดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น       
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๑.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่    
ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๔  กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป  
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 

/12. การปฏิบัติ... 



-8- 
 

๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 

กรมปศุสัตว ์

วันที ่ ............  เดือน .............................  พ.ศ. ๒๕๕9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ  

๑.  ข้าพเจ้า...................................................................................................(ระบุชื่อบริษัท  ห้าง  ร้าน)
อยู่เลขท่ี..................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง.................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................โทรศัพท.์............................................
โดย.......................................................................................................................................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
เลขที.่....................................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

๒.  ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน จ้างท าโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single 
Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 ระบบ ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น.................บาท 
(....................... ............................)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว 

๓.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา  ......................วัน นับแต่วันเสนอราคา และ “กรม” อาจรับ     
ค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผล    
อันสมควรที่ “กรม” ร้องขอ 

๔.  ก าหนดเวลาส่งมอบภายใน 300 วัน ตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้  
๕.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

๕.๑  ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กับ “กรม” 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 

๕.๒  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ “กรม” ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ  ๕ ของราคาตามสัญญา      
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้กรมริบหลักประกัน       
การเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ “กรม” 
และ “กรม” มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือกรมอาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ 

๖.  ข้าพเจ้ายอมรับว่า “กรม” ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

๗.  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ............................................................................... ..........เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา
เป็นจ านวนเงิน................................บาท (.........................................................................................) มาพร้อมนี ้

 
/8. ข้าพเจ้า... 



-๒- 

๘.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว     
และเข้าใจดีว่า “กรม” ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น 

๙.  ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 

 

 

 

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

 

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

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

ต าแหน่ง .............................................................. 

ประทับตรา (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


