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’ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๖.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไวีในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ีงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเปีนหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราฃกิจจานุเบกษา

๒.๗ เปีนนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เปีนผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เปีนผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเปีนธรรมใน 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ึหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ซองผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ิและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะ 

ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดขอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 

น้ันต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ท่ีไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้า^

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวีในเอกสารเชิญซวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกเนI 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ ^  1
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใข่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือลัญซาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา

ถูกต้อง
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* (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกับในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ขุดปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง พร้อม 

อุปกรณีประกอบการเรียนการสอน

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งน้ี เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตบและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้]

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนั^ส

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160


17/11/65 16:31 ส์วอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

■ สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 

ปวงไว้แล้ว จนกระท้ังส่งมอบพัสดุให้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดซอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ขุด

ปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ไปพร้อมการเสนอราคาทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานจะยึดไว้เปีน 

เอกสารของทางราขการ

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา 

ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เปีนเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๔ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซ่ือ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท๋ึง 

งาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นมิใซ่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและ'y  

ร่วมมือเป็นประโย'ซน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน

๔.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ V 
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รรํ!ท,ค ่^ ,'^ ',

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว
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(๓) ผ้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าส่กระบวนการเสนอราคา ตามวน เวลา ท่ี

กำหนด

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๔. หลักเกณฑ์และสิทธ๋ึในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ขนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจาก

ราคารวม

๔.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ 

ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 

กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารปร: _^ ___.^

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน

๔.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ สำนักงาน 

มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น 

สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินชอง สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

รวมท้ังสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะ
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ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าเ

อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
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เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น 

การเสนอเอกสารอันเปีนเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปีนต้น

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

สำนักงาน จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม 

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากดำช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟ้งได้ สำนักงาน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อ 

เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ท้ังน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย 

ใดๆ จากสำนักงาน

หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 

ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือชัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยืนข้อ 

เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

เสนอรายอื่นท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชี้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง 

ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือ 

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด 

จ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว

แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงานภา 

ยใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประถันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท ่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่า 

สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อ

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕.๘ หากผู้ยื่บข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ยืนข้อ

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟทํ
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' นั้นชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงสำนักงาน ได้รับมอบไว้

แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ัง 

ปวงแล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขาย 

หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ

ทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายใน 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ี สำนักงาน ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข]y ltt

ได้ดีตังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑0. ข้อสงวนสิทธ้ีในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน  ๆ *

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซ้ือครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบป ระม า^ ^ ^ ^

๒๔๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเม่ือสำนักงานไต้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบ

j r

ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ แล้วเท่าน้ัน

๑๐.๒ เม่ือสำนักงานได้คัดเสือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของตาม 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง 

นำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

ตังน้ี

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำส่ิงของท่ีซ้ือขายตังกล่าวเช้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าทำ 

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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' ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 

มิใช่เรือ'ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ล่งเสริมการพาณิซยนาวี

ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 

คํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ 

ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธ้ีท่ีจะแก่ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 

ตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก 

ร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใข้ในการจัดซ้ือหรือที,ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 

พอท่ีจะทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 

กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซ้ือคร้ังนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายติ 

เกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ นั้ฝ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนพ  

เลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งน้ี หากผ้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถกระงับการย่ืนข้อเสนอ

หรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ช่ัวคราว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
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