
 
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี  001/๒๕๖4 

การซ้ือครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด   
ตามประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคพังงา   
ลงวันท่ี    17   กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

------------------------ 
 วิทยาลัยเทคนิคพังงา  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังน้ี 
 ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด   จํานวน    ๑ ชุด 

 

พัสดุท่ีจะซ้ือน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
  

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
 (๑)  หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๑)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
 (๒)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

 

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

    ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 



หน้า ๒ 
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น ผู้ท้ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ี  ผู้ท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ สํานักงาน  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  ๒.๑๐ ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น  ๒ ส่วน คือ  
๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  
       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

 (๒)  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

  (๓)  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า  แล้วแต่กรณี 

  (๔)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
  (๔.๑)  สําเนาประจําตัวประชาชน  
  (๕)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ  PDF File (Portable 
Document Format)  

 
 
 
 
 



หน้า ๓ 
 

ท้ังน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File  (Portable 
Document Format) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือ

มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
ท้ังน้ีหากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 

 (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔  
 (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ  PDF File  (Portable 
Document Format) 

ท้ังน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน  
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม้ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File  (Portable 
Document Format)  

 

๔  การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไข  ใด ๆ ท้ังสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืน
ข้อเสนอโดยไม่ต้องแบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File  (Portable Document Format) 

 ๔.๒  ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง  ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวงไว้แล้ว  จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  18๐  วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดย่ืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 9๐ วัน   นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซ้ือขาย  หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก  สํานักงาน   ให้ส่งมอบพัสดุ 

 ๔.๔  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด  ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี สํานักงาน  จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

 
 

 



หน้า 4 
 4.5  ก่อนเสนอราคา  ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะฯลฯ  ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืน
ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.6  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 4  มีนาคม  2564  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์   

 ๔.7  เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว  จะไม่รับเอกสารการย่ืน
ข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ  โดยเด็ดขาด 

 ๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File  (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่ง
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 ๔.๙  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และสํานักงาน  จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ สํานักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน มิใช่เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ  สํานักงาน 

 ๔.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
  (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้า

มี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว  
  (๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม

วัน เวลา ท่ีกําหนด 
  (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
  (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
 ๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี สํานักงาน  

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
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 ๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ  ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคา

ประกอบเกณฑ์อ่ืนๆ  (Price  Performance)  โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและนํ้าหนักท่ีกําหนด  
ดังน้ี 

    5.2.1  รายการพิจารณา  คือ  ระบบกล้องวงจรปิด           
       (1)  ราคาท่ีเสนอราคา  (ตัวแปรหลัก)  กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ  40 

     (2)  มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 20 
     (3)  บริการหลังการขาย  กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 20 
     (4)  ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆกําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ  10 

   ๕.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ
ย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่  ผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไป จากเง่ือนไขท่ีสํานักงานกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  คณะกรรมการ ฯ  อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน 

 ๕.๔ สํานักงาน  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปน้ี  

  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ  สํานักงาน 

  (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 

 ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสํานักงานมีสิทธิ์ให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
   ๕.๖  สํานักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคา
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมท้ังสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือสํานักงาน จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอ
สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ 
สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากสํานักงาน 

 ๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสํานักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หากปรากฏว่ามีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 

๖.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
 ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

 ๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ หรือสํานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลง
เป็นหนังสือกับสํานักงานภายใน 5 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์วงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้น ชําระต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
   ( ๓ )  ห นั ง สื อ คํ้ า ป ร ะ กัน ขอ ง ธ น า ค า ร ภ า ย ใ นป ระ เท ศ  ต า ม ตั ว อ ย่ า ง ท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 

   (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
  หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงสํานักงานได้รับมอบ
ไว้แล้ว 
 



หน้า ๗ 
  ๗  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
      สํานักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายท้ัง
ปวงแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย  เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา
ซ้ือขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  และสํานักงานได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
  ๘.  อัตราค่าปรับ  
       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือ
ข้อตกลงซ้ือขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.2๐ ของราคาค่าสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง  
      ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ี สํานักงาน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ  
        ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งน้ี  ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖4 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ  สํานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖4 แล้วเท่าน้ัน 
        ๑๐.๒ เม่ือสํานักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซ้ือสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของน้ันต้องนํามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
   (๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง  หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย  จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
       ๑๐.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงสํานักงานได้คัดเลือก ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไว้ในข้อ  7  สํานักงานจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือคํ้าประกันการย่ืนข้อเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ 
       ๑๐.๔  สํานักงานสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 



       ๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม
       ๑๐.๖ สํานักงาน
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสํานักงาน
   (๑)  สํานักงาน
เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งน้ีต่อไป
   (๒)  มีการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม  หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา 
ในการเสนอราคา 
   (๓)  การทําการ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
   (๔)  กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัด
  ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
        ในระหว่างเวลาการ
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
  ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
        สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
        ท้ังน้ี  หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการย่ืน
ข้อเสนอหรือทําสัญญากับสํานักงาน

       
 
 

 

                        
                       

 

 

 

 

 

หน้า ๘ 
ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือ

แย้งกันผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืน
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม 

สํานักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะ
สํานักงานไม่ได้ 

สํานักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
ครั้งน้ีต่อไป 

มีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อกระทําการทุจริตอ่ืนใด

การทําการจัดซ้ือครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกัน (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในก
หมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างเวลาการซ้ือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น

หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับ
เพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการย่ืน
สํานักงาน  ไว้ชั่วคราว 

                 ลงวันท่ี  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖

 

       (นายสมศักด์ิ  ไชยโสดา) 
                        ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า 

                       รักษาการในตําแหน่ง  ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือ
คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืน

ในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะ

หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่

จัดซ้ือหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

หรือส่อกระทําการทุจริตอ่ืนใด

ครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สํานักงาน หรือ

หนดในกฎกระทรวง  ซ่ึง

รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม

สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับ

หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการย่ืน

๒๕๖4 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา 



 

 

 

 

 

 

 


