
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (ebidding)

เลขที่  คศ ๓/๒๕๕๙

ประกวดราคาซื้อครภัุณฑหองปฏบัิตกิารสอนเชงิสรางสรรค จาํนวน ๑ หอง (๓๐.๒๐.๑๙.๐๒ ) โดยวธิปีระกวด

ราคาอเิลก็ทรอนกิส (ebidding)

ตามประกาศ คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลงวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

                  คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ ซึ่งตอไปนี้เรยีกวา "กรม" มี

ความประสงคจะ ประกวดราคาซื้อครภุัณฑหองปฏบัิตกิารสอนเชงิสรางสรรค จาํนวน ๑ หอง (๓๐.๒๐.๑๙.๐๒ ) โดย

วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

 
 ครภุัณฑหองปฏบัิตกิารสอนเชงิ

สรางสรรค (๓๐.๒๐.๑๙.๐๒ )

จาํนวน ๑  หอง

ซึ่งพัสดทุี่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเกบ็ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันท ีและ

มคีณุลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนาํ และขอกาํหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

                          ๑.๑     รายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส

                          ๑.๓     แบบสัญญาซื้อขาย

                          ๑.๔     แบบหนังสอืคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนยิาม

                                    (๑)   ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชเีอกสาร

                                    (๑)   บัญชเีอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชเีอกสารสวนที่ ๒
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                 ๒.    คณุสมบัตขิองผูเสนอราคา

                          ๒.๑    ผูเสนอราคาตองเปนผูมอีาชพีขายพัสดทุี่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ดังกลาว

                          ๒.๒    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถกูระบชุื่อไวในบัญชรีายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได

แจงเวยีนชื่อแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ใหนติบิคุคลหรอืบคุคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของ ทาง

ราชการ

                          ๒.๓    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหรอืไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕

                          ๒.๔    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคีาํสัง่ใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้

                          ๒.๕    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถกูประเมนิสทิธผิูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา

และหามทาํสัญญาตามที่ กวพ. กาํหนด

                          ๒.๖    ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลอืกผูมคีณุสมบัตเิบื้องตนในการซื้อของกรม

                          ๒.๗    บคุคลหรอืนติบิคุคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชรีายรับราย

จาย หรอืแสดงบัญชรีายรับรายจายไมถกูตองครบถวนในสาระสาํคัญ

                          ๒.๘    บคุคลหรอืนติบิคุคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดาํเนนิการจัดซื้อจัด

จาง ดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบยีนในระบบอเิลก็ทรอนกิส ของ

กรมบัญชกีลาง ที่เวบ็ไซตศนูยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

                          ๒.๙    คูสัญญาตองรับและจายเงนิผานบัญชธีนาคาร เวนแตการจายเงนิแตละครัง้ซึ่งมมีลูคา ไม

เกนิสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดกไ็ด

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส แยกเปน ๒ สวน คอื

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณผีูเสนอราคาเปนนติบิคุคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจาํกัด ใหยื่นสาํเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีนนติบิคุคล บัญชรีายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอีาํนาจควบคมุ (ถาม)ี พรอมรับรองสาํเนาถกูตอง

                                           (ข)   บรษัิทจาํกัดหรอืบรษิัทมหาชนจาํกัด ใหยื่นสาํเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีนนติบิคุคล หนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมอีาํนาจควบคมุ (ถาม)ี และบัญชผีูถอืหุนราย

ใหญพรอมรับรองสาํเนาถกูตอง

                                   (๒)    ในกรณผีูเสนอราคาเปนบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลที่มใิชนติบิคุคลใหยื่น

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูนัน้ สาํเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสาํเนาถกูตอง

                                   (๓)    ในกรณผีูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสาํเนา



สัญญาของการเขารวมคา สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณทีี่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบคุคล

ธรรมดาที่มใิชสัญชาตไิทย กใ็หยื่นสาํเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนติบิคุคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบ ุไว

ใน (๑)

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สาํเนาใบทะเบยีนพาณชิย

                                           (๔.๒)   สาํเนาใบทะเบยีนภาษมีลูคาเพิ่ม

                                   (๕)    บัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    แคตตาลอ็กและหรอืแบบรปูรายการละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๒)    หนังสอืมอบอาํนาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคา มอบ

อาํนาจใหบคุคลอื่นลงลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนกิส หรอืหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส แทน

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๔)    บัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิสตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อเิลก็ทรอนกิสตามแบบที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสนี้ โดยไมมเีงื่อนไข

ใดๆ ทัง้สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถกูตองครบถวนลงลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนกิส หรอืหลักฐานแสดงตัวตนของผู

เสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาเพยีงราคาเดยีว โดยเสนอ

ราคารวมและหรอืราคาตอหนวย และหรอืตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุวทายใบเสนอราคาใหถกูตอง โดยคดิราคา

รวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษมีลูคาเพิ่มและภาษอีากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบยีน และคาใชจายอื่นๆ ทัง้ปวง จนกระทัง่สง

มอบพัสดใุห ณ คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

                                   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกาํหนดยนืราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันเสนอราคา

โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูเสนอราคาตองรับผดิชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามไิด

                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกาํหนดเวลาสงมอบพัสด ุไมเกนิ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย

                          ๔.๔     ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอ็กและหรอืแบบรปูรายการละเอยีด คณุลักษณะเฉพาะ

ของ ครภุัณฑหองปฎบัิตกิารสอนเชงิสรางสรรค จาํนวน ๑ หอง ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอเิลก็ทรอนกิสเพื่อประกอบการพจิารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยดึไว เปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดรูางสัญญา รายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ



ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสทัง้หมดเสยีกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

                          ๔.๖     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อเิลก็ทรอนกิส ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  ตัง้แตเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น.

                          เมื่อพนกาํหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเดด็ขาด

                          คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส จะดาํเนนิการตรวจสอบคณุสมบัติ

ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วัน

ประกาศประกวดราคาหรอืไม

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสกอนหรอื ในขณะที่มี

การพจิารณาขอเสนอวา มผีูเสนอราคารายใดกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ

๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามกีารกระทาํอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ

จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรม จะพจิารณาลงโทษ ผูเสนอราคาดังกลาวเปนผู

ทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวนิจิฉัยไดวาผูเสนอราคารายนัน้เปนผูที่ใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการ

พจิารณาของทางราชการและมไิดเปนผูรเิริ่มใหมกีารกระทาํดังกลาว

                          ผูเสนอราคาที่ถกูตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตเุปนผูเสนอราคาที่มผีล

ประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ดวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส หรอืเปน

ผูเสนอราคาที่กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอทุธรณคาํสัง่ดังกลาวตอปลัด

กระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวนิจิฉัยอทุธรณของปลัดกระทรวงใหถอืเปนที่สดุ

                          ในกรณทีี่ปลัดกระทรวงพจิารณาเหน็ดวยกับคาํคัดคานของผูอทุธรณและเหน็วา การยกเลกิการ

พจิารณาผลการเสนอราคาที่ไดดาํเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมอีาํนาจ

ยกเลกิการพจิารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได

                          ๔.๗     ผูเสนอราคาจะตองปฏบัิต ิดังนี้

                                   (๑)    ปฏบัิตติามเงื่อนไขที่ระบไุวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีลูคาเพิ่ม และภาษอีื่นๆ (ถาม)ี รวมคาใช

จายทัง้ปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบยีนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กาํหนด

                                   (๔)    หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา

                                   (๕)    ผูเสนอราคาสามารถศกึษาและทาํความเขาใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดวย

วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวในเวบ็ไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จาํนวน ๑๒๘,๗๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสน



สองหมื่นแปดพันเจด็รอยเจด็สบิหาบาทถวน)

                          ๕.๑     หนังสอืคํ้าประกันอเิลก็ทรอนกิสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสอืคํ้าประกัน ดัง

ระบใุนขอ ๑.๔ (๑)

                          ๕.๒     เชค็ที่ธนาคารสัง่จายใหแกกรม โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส หรอืกอนหนานัน้ไมเกนิ ๓ วันทาํการของทางธนาคาร

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          กรณทีี่ผูเสนอราคานาํเชค็ที่ธนาคารสัง่จายหรอืพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ

เสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถกูตอง ในวันที่ ๒๑

ธันวาคม ๒๕๕๘ ตัง้แตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น.

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคนืใหผูเสนอราคาหรอืผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันที่ไดพจิารณาในเบื้องตนเรยีบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลอืกไว ๓ ลาํดับแรก จะคนืใหตอเมื่อ

ไดทาํสัญญาหรอืขอตกลง หรอืเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผกูพันแลว 

                          การคนืหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณใีด ๆ จะคนืใหโดยไมมดีอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสทิธิ์ในการพจิารณา

                          ๖.๑     ในการพจิารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสครัง้นี้ กรมจะพจิารณา

ตัดสนิโดยใชหลักเกณฑ ราคาตํ่าสดุ และจะพจิารณาจาก ราคารวม

                          ๖.๒     หากผูเสนอราคารายใดมคีณุสมบัตไิมถกูตองตามขอ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ

ไมถกูตอง หรอืไมครบถวนตามขอ ๓ หรอืยื่นขอเสนอไมถกูตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพจิารณาผลการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจะไมรับพจิารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผดิพลาด หรอืผดิหลงเพยีง

เลก็นอย หรอืผดิแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวธิยีื่นขอเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสในสวนที่

มใิชสาระสาํคัญ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณทีี่พจิารณาเหน็วาจะเปนประโยชนตอกรมเทานัน้

                          ๖.๓     กรมสงวนสทิธไิมพจิารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมกีารผอนผัน ในกรณดัีงตอไป

นี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้ในบัญชผีูรับเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิส หรอืบัญชรีายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสทางระบบการ

จัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิสของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนติบิคุคล (บคุคลธรรมดา) หรอืลงลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนกิสอยางหนึ่ง

อยางใด หรอืทัง้หมดการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิส

                                   (๓)    เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิสที่เปนสาระสาํคัญ หรอืมผีลทาํใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น

                          ๖.๔     ในการตัดสนิการประกวดราคา หรอืในการทาํสัญญา คณะกรรมการพจิารณาผลการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหรอืกรมมสีทิธใิหผูเสนอราคาชี้แจงขอเทจ็จรงิ สภาพ ฐานะ หรอืขอเทจ็จรงิอื่นใดที่

เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมสีทิธทิี่จะไมรับราคาหรอืไมทาํสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคีวามเหมาะสม หรอื



ไมถกูตอง

                          ๖.๕     กรม ทรงไวซึ่งสทิธทิี่จะไมรับราคาตํ่าสดุ หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่เสนอ

ทัง้หมด กไ็ด และอาจพจิารณาเลอืกซื้อในจาํนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลกิ

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส โดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยกไ็ด สดุแตจะพจิารณา ทัง้นี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสาํคัญ และใหถอืวาการตัดสนิของ กรมเปนเดด็ขาด ผูเสนอราคาจะเรยีกรอง คาเสยีหายใดๆ มไิด รวมทัง้กรม จะ

พจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ

การคัดเลอืกหรอืไมกต็าม หากมเีหตทุี่เชื่อไดวาการยื่นเสนอราคากระทาํการโดยไมสจุรติ เชน การเสนอเอกสารอันเปน

เทจ็ หรอืใชชื่อบคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                          ๖.๖     ในกรณทีี่ปรากฏขอเทจ็จรงิภายหลังจากการพจิารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มสีทิธิ

ไดรับการคัดเลอืกเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทาํการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ กรมมอีาํนาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลอืก

รายดังกลาวออก และกรมจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน

                          ในกรณนีี้หากปลัดกระทรวงพจิารณาเหน็วาการยกเลกิการพจิารณาผลการเสนอราคาที่ได

ดาํเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมอีาํนาจยกเลกิการพจิารณาผล การเสนอ

ราคาดังกลาวได

                 ๗.     การทาํสัญญาซื้อขาย

                          ๗.๑     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทาํการของทางราชการ นับแตวันที่ทาํขอตกลงซื้อ กรมจะพจิารณาจัดทาํขอตกลงเปนหนังสอื แทนการ

ทาํสัญญาตามแบบสัญญาดังระบ ุในขอ ๑.๓ กไ็ด

                          ๗.๒     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทาํการของทางราชการ หรอืกรมเหน็วาไมสมควรจัดทาํขอตกลงเปนหนังสอื ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจะตองทาํสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบใุนขอ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัด

จากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจาํนวนเงนิเทากับรอยละ ๐.๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวด

ราคาอเิลก็ทรอนกิสไดใหกรมยดึถอืไวในขณะทาํสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงนิสด

                          (๒)     เชค็ที่ธนาคารสัง่จายใหแกกรม โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ทาํสัญญาหรอืกอนหนานัน้ ไมเกนิ ๓

วันทาํการของทางราชการ

                          (๓)     หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสอืคํ้าประกัน ดังระบใุนขอ

๑.๔ (๒)

                          (๔)     หนังสอืคํ้าประกันของบรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย บรษิัทเงนิทนุหรอื

บรษัิทเงนิทนุหลักทรัพยที่ไดรับอนญุาตใหประกอบกจิการเงนิทนุเพื่อการพาณชิยและประกอบธรุกจิคํ้าประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบรษิัทเงนิทนุที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวยีนใหสวนราชการ

ตางๆ ทราบแลว โดยอนโุลมใหใชตามตัวอยางหนังสอืคํ้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กาํหนด



                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคนืให โดยไมมดีอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการยื่นขอเสนอ (ผู

ขาย) พนจากขอผกูพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคดิในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชาํรดุบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ซึ่งไดทาํขอตกลงเปนหนังสอื หรอืทาํสัญญาซื้อขาย ตาม

แบบดังระบใุนขอ ๑.๓ แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชาํรดุบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกดิขึ้นภายในระยะ

เวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดัีงเดมิ

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชาํรดุบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงนิคาพัสดสุาํหรับการซื้อครัง้นี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๙

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทาํได ตอเมื่อกรมไดรับอนมัุตเิงนิคาพัสดจุากเงนิงบ

ประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๙ แลวเทานัน้

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแลว ถาผูขายจะตองสัง่หรอืนาํสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนัน้ตองนาํ

เขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มเีรอืไทยเดนิอยู และสามารถใหบรกิารรับขนไดตามที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกาํหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏบัิตติามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาว ีดังนี้

                                   (๑)    แจงการสัง่หรอืนาํสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตัง้แตวันที่ผูขายสัง่ หรอืซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรอือื่นได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มสีทิธเิชนเดยีวกับ

เรอืไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนญุาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรอือื่นที่

มใิชเรอืไทย ซึ่งจะตองไดรับอนญุาตเชนนัน้กอนบรรทกุของลงเรอือื่น หรอืเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรอือื่น

                                   (๓)    ในกรณทีี่ไมปฏบัิตติาม (๑) หรอื (๒) ผูขายจะตองรับผดิตามกฎหมายวาดวย การ

สงเสรมิการพาณชิยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลอืกแลว ไมไปทาํสัญญา หรอืขอตกลงภายในเวลาที่ ทาง

ราชการกาํหนด ดังระบไุวในขอ ๗ กรมจะรบิหลักประกันการยื่นขอเสนอหรอืเรยีกรองจากผูออกหนังสอืคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันทแีละอาจพจิารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น (ถาม)ี รวมทัง้จะพจิารณา ใหเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบยีบของทางราชการ

                          ๑๐.๔   กรมสงวนสทิธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเตมิเงื่อนไข หรอืขอกาํหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเหน็ของสาํนักงานอัยการสงูสดุ (ถาม)ี 
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