
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  วศ. ๐๕/๒๕๖๔

การซ้ือชุดพ้ืนฐานสําหรับงานวิเคราะหช้ันสูง แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ชุด

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลงวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคา

ซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

 ชุดพ้ืนฐานสําหรับงานวิเคราะหชั้นสูง

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

จํานวน ๑   ชุด

 
พัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
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ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือจดทะเบียนการคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (๔.๒)   สําเนาหนังสือจดทะเบียน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (๔.๓)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง



                                           (๔.๔)   สําเนา ภพ.๒๐ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (๔.๕)   สําเนาหนังสือรับรองบริษัท พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๓.๑)   รายละเอียดชุดพ้ืนฐานสําหรับงานวิเคราะหชั้นสูง แขวงทุงมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ชุด

                                           (๓.๒)   อื่นๆ (ถามี)

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒

ถนนนางล้ินจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ๑๐๑๒๐

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย



ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดพื้น

ฐานสําหรับงานวิเคราะหช้ันสูง แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ชุด ไปพรอมการเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปน

เอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด



                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ท้ังกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน



                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของ

ท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว



                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาส่ิงของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.

๒๕๖๔

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม



                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓


