
ร่าง 
 เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี ............/................... 

รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ 
ตามประกาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ลงวันท่ี  ......... เดือน......... พ.ศ. .................. 
   -----------------------------------------  

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สสนก.” มีความประสงค์
จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ดังรายการต่อไปนี ้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Virtual Server   จํานวน 7 ชุด 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Backup Server  จํานวน 2 ชุด  

3. อุปกรณ์อ่านและบันทึกข้อมูลเทปแม่เหล็ก   จํานวน 1 ชุด 

4. โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสํารองข้อมูล   จํานวน 2 ชุด  

5. โปรแกรมจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน   จํานวน 4 License 

         (Virtualization VMware vSphere Enterprise)  

ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งาน
ได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี ้โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี ้ 
 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 1.4  แบบสัญญาซื้อขาย  
 1.5  แบบหนังสือคํ้าประกัน  

  (1)  หลักประกันซอง   
(2)   หลักประกันสัญญา  

 1.6 บทนิยาม  
(1)  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธเิสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
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2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
  2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ท่ี ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ ท้ิงงานของ 

ทางราชการและได้แจ้งเวียนแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็น 
ผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

     2.3 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.6 
 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธื์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

 2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาท่ีไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ี
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 2.6 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 ท้ังนี้  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกและหากมีการทําสัญญากับสสนก. ให้รับและ
จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได ้

สัญญาท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ข้ึนไปคู่สัญญาจะต้องจัดทําบัญชี
แสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคล    
เป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

 2.7 ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมยื่นหนังสือ
รับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายในวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
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3. หลักฐานการเสนอราคา  
ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 สว่น คือ  

     3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้ 
   (1)  ในกรณีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาเปน็นิติบุคคล  

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันท่ียื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง     
        (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  
   (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ี
ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
    (4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม สําเนาใบแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 
สําหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  

   (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)  
 

 3.2  ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้ 
  (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 พร้อม

ท้ังจัดทําแบบฟอร์มการเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกําหนดและรายละเอียดข้อเสนอตามท่ีกําหนด 
   (2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน  
  (4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
  (5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (6) หนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่าย ตามข้อ 2.7 
         (7) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)  
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4. การเสนอราคา  
 4.1.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้ 
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้ชัดเจน 

 4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา 
ท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้

 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั้ง ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

 4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนท่ี 2 เพ่ือประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้สสนก. จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน  

 4.5.ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด
เสยีก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์    
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ........./................” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันท่ี .........เดือน................ พ.ศ. 2558  ตั้งแตเ่วลา ................ น. ถึงเวลา ................. น.  
ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขท่ี 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ห้อง
ประชุม 3 ชั้น 14 ซอยรางน้ํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.6 (1)                  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ.3.2.และแจ้ง               
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดท่ีมี
หลักฐานว่าผูป้ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู ้ม ีสิทธิเสนอราคารายนั ้นออกจากการเป็นผู ้มีสิทธิเสนอราคา และสสนก.จะพิจารณาลงโทษ       
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  

ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาท่ี ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์ 
จะเสนอราคาท่ี มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่ วมกัน 
ระหว่ างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่ งดั งกล่าว 
ต่อหั วหน้ าหน่ วยงานท่ีจั ดหาพัสดุภายใน 3 วั น นับแต่ วั นท่ี ได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุให้ถือเป็นท่ีสุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่ากระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู ้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกใหเ้ป็นผู้มีสิทธเิสนอราคาจะต้องปฏิบัต ิดังนี ้ 
 (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นท่ี 

4,990,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 (3)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวง

ไว้ด้วยแล้ว  
 (4) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
 (5) ผูมี้สิทธเิสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบยีนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 



 - 6 - 
 

 

 

 (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 
ท่ีเสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum.Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 9,000.00 บาท จากราคาสูงสุด 
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 9,000.00 บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว  

 (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด  

 (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ท้ังนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 
 (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ .........เดือน........... พ.ศ. 2558 

ตั้งแต่เวลา ........................ น. เป็นต้นไป ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา  และสถานท่ีเสนอราคา 
(บก.005) ให้ทราบต่อไป 

           (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

 
5.  หลักประกันซอง  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จํานวน 249,500.00 บาท (สองแสนสี่หม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
คํ้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้ 

 5.1  เงินสด  
 5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)    

โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ  
 5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
 5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงิ นทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุ รกิจคํ้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
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 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้ สสนก. จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน 15 วัน    
นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด  
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลงหรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ท่ีแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเรื่องคํ้าประกัน มีผลใช้บังคับคู่สัญญาจะต้องนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหม่ท่ีมีเงื่อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบท่ี กวพ. จะได้กําหนดต่อไปนั้นมาวางเป็นหลักประกันแทน
ฉบับเดิม ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา 

 
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  

 6.1 ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สสนก. จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
เป็นหลัก  

 6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสสนก. เท่านั้น  

 6.3 สสนก.สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้ 

  (1 ) ไม่ปรากฏชื่ อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาซื้ อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์     
ของสสนก. 

 (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  

 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสสนก. มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สสนก.มีสิทธิ ท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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 6.5 สสนก. ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด   
ก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสสนก. เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังสสนก. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และลงโทษผูมี้สิทธเิสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร  
อันเป็นเท็จ หรอืใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

 6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ี ได้ รับการคัดเลือกเป็นผู้ มีสิทธิ เสนอราคา ท่ี มีผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ มี สิทธ ิ
เสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ มีสิทธิเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6  สสนก.มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้มีสิทธ ิ   
เสนอราคาดังกล่าว และสสนก. จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

 
7. การทําสัญญาซ้ือขาย  

 7.1 ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซื้อ สสนก. อาจจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได ้

 7.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ  
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสสนก. เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.4 กับสสนก. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สสนก. ยึดถือ
ไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
  (1) เงินสด 

 (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ  

  (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบ ุ
ในข้อ 1.5 (2)  

  (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)  
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  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 

ตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ท่ีแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเรื่องคํ้าประกัน มีผลใช้บังคับคู่สัญญาจะต้องนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหม่ท่ีมีเงื่อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบท่ี กวพ. จะได้กําหนดต่อไปนั้นมาวางเป็นหลักประกันแทน
ฉบับเดิม ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา 
 
8. อัตราค่าปรับ  

 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน  
 

9. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  

หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง  

 
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  

 10.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ สสนก.ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น  

การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ สสนก. ได้รับอนุมัติเงินค่าครุภัณฑ์จากสํานักงบประมาณ
แล้วเท่านั้น หากสํานักงบประมาณไม่อนุมัติงวดเงิน หรืออนุมัติแต่เพียงบางส่วนบางรายการ สสนก. มีสิทธิ
ยกเลิกการซื้อเสียบางส่วน หรือท้ังหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา โดยผู้เสนอราคายินยอมสละสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

กรณีท่ีมีเหตุขัดข้องด้านการจัดหางบประมาณดําเนินการครั้งนี้ สสนก. สงวนสิทธิ์ท่ีจะจัดซื้อเป็น
บางส่วน หรือท้ังหมด หรือยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยผู้เสนอราคา      
ท่ีได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อครั้งนี้ ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องความเสียหายท่ีพึงเกิดข้ึนท้ังปัจจุบันและอนาคต
จาก สสนก. ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 10.2 เม่ือสสนก. ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี ้ 
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 (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับตั้ งแต่วันท่ีผู้ขายสั่ ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของท่ีรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (2) จัดการให้สิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น  
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่ เรือไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาว ี 

 10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ต่อสสนก. แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) 
มิฉะนั้น สสนก. จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวาง       
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 10.4 ผูมี้สิทธเิสนอราคาซึ่งสสนก. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 สสนก. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  

 10.5 สสนก. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 

     สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
              ............................. 

 
 
หมายเหต ุ  

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ท่ีเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหา
พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

2. ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหา
พัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
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3. การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน  
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงท่ีสอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น 
กําหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันท่ี 1 เมษายน 2549 กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี 20 เมษายน 
2549 และกําหนดยืนราคา 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันท่ี  
1 เมษายน 2549 จนถึงวันท่ี 20 เมษายน 2549 และนับต่อเนื่องในช่วงท่ีสองให้เริ่มนับตั้งแต่วันท่ี  
21 เมษายน 2549 จนถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง  
คือ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2549 จนถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2549 

4. คําว่า “สสนก.” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งอาจเลือกใช้คําอ่ืนเช่น “จังหวัด” “สํานักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้คําดังกล่าว 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด  

5. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ดําเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช ้
ตามความจําเป็น 

6. ให้ระบุชื่อสสนก. จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีจัดหา พร้อมประทับตรา โดยหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
พัสดุ เป็นผู้ลงชื่อย่อกํากับตรา 

7. หลักเกณฑ์การเสนอลดราคาข้ันต่ํา  
ตัวอยา่ง การคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาข้ึนต่ํา (Minimum Bid)  

 การเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ข้ันต่ําแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากคํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ําแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คํานวณร้อยละ 0.2 ได้ เ ท่ากับ 311,314 บาท  
ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของ 
การประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คํานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ัน
ต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท  
คํานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ 10,000 บาท ท้ังนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันต่ําสูงกว่าราคาข้ันต่ําท่ีกําหนดได้ เช่น กรณี
กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอ
ลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ี
กําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดให้
เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาใน
ลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได ้
 

 
 


