เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิ ธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-bidding)
เลขที่ 1890
การซื้อชุดปฏิ บตั ิ การค้าปลีกและการตลาด
ตามประกาศ วิ ทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง
ลงวันที่ 29 พฤศจิ กายน ๒๕๖๔
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง" มีความประสงค์
จะประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดปฏิ บตั ิ การค้าปลีกและ
การตลาด

จานวน

๑

ชุด

พัสดุท่จี ะซื้อนี้ต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ าหนดไว้ในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซือ้ ขายทัวไป
่
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีก่ าหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่ วยงาน
ของรัฐไว้ชวคราว
ั่
เนื่องจากเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

-2๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผู้ท้งิ
งานของหน่ วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิ ุคคลที่ผู้ท้งิ งานเป็ น
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัด
จ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลผู้มอี าชีพขายพัสดุท่ปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่ เ ป็ นผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ย่ื น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ
ให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรื
์ อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูย้ ่นื ข้อเสนอได้มคี าสังให้
่ สละเอกสิทธิและความคุ
์
ม้ กันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ ่นื ข้อเสนอทีย่ ่นื ข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
กรณี ท่ีข้อ ตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เ ข้า ร่ ว มค้า รายใดรายหนึ่ ง เป็ น ผู้เ ข้า ร่ ว มค้ า หลัก
ข้อตกลงฯจะต้องมีการกาหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ ของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผูเ้ ข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีทข่ี อ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักกิจการ
ร่วมค้านัน้ ต้องใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานของกิจการร่วมค้าทีย่ ่นื ข้อเสนอ
ส าหรับ ข้อ ตกลงฯ ที่ไ ม่ ไ ด้ก าหนดให้ผู้เ ข้า ร่ ว มค้า รายใดเป็ น ผู้เ ข้า ร่ ว มค้า หลัก
ผูเ้ ข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผู้ย่ ืน ข้อ เสนอต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัดซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผยู้ ่นื ข้อเสนอเป็ นนิตบิ ุคคล

การ
สาเนาถูกต้อง

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ย่นื สาเนาหนังสือรับรอง
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มอี านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรอง

(ข) บริษัท จ ากัด หรือ บริษัท มหาชนจ ากัด ให้ย่ืน ส าเนาหนั ง สือ รับ รอง
การ
จดทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุม
(ถ้ามี) และบัญชีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ย่นื ข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นิตบิ ุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นัน้ สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทีม่ ไิ ด้ถอื สัญชาติไทย พร้อม
ทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
-3(๓) ในกรณีผู้ย่นื ข้อเสนอเป็ นผู้ย่นื ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้า ให้ย่นื
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ้ามี)
(๔.๒) สาเนาใบจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (ถ้ามี)
(๔.๓) สาเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(๔.๔) แค็ตตาล็อค (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดที่ได้ย่นื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทัง้ นี้ เมื่อผู้ย่นื ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ย่นื ข้อ เสนอไม่ต้อ งแนบบัญ ชีเอกสารส่ว นที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ท่ีผู้ย่ืน ข้อ เสนอมอบอ านาจให้บุ ค คลอื่น กระท าการแทนให้ แ นบ
หนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบ
อานาจ ทัง้ นี้หากผูร้ บั มอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ บ่ี รรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ
๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ คอมพิวเตอร์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ )
(๓.๑) สาเนาใบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
(๓.๒) สาเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ย่นื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทัง้ นี้ เมื่อผู้ย่นื ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ย่นื ข้อ เสนอไม่ต้องแนบบัญ ชีเ อกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่ าวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย่นื ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มเี งื่อนไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้อง
กรอก

-4ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผูย้ ่นื ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ ง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่ วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทัง้ นี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็ นส าคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิ้นซึ่งรวมค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทัง้ ปวงไว้แล้ว จนกระทังส่
่ งมอบพัสดุให้ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ย่นื ข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซือ้ ขาย หรือวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง ให้สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ชุดปฏิบตั กิ ารค้าปลีกและการตลาด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ

สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พจิ ารณา หากเป็ นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถู ก ต้ อ ง โดยผู้ มีอ านาจท านิ ติก รรมแทนนิ ติบุ ค คล หากคณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวด ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน
๔.๕ ก่ อ นเสนอราคา ผู้ ย่ื น ข้ อ เสนอควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ถี ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาซือ้ อิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถอื ตามเวลาของระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืน ข้อ เสนอต้อ งเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพือ่ เป็ นการเสนอราคาให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง ผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จะด าเนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ย่นื ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ย่นื ข้อเสนอที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่นื ข้อเสนอ
รายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่นื ข้อเสนอรายใดเป็ นผู้ย่นื ข้อเสนอที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
กับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วมกันนัน้ ออกจากการเป็ น
ผูย้ ่นื ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะทีม่ กี ารพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ ่นื ข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ
-5๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ย่นื ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็ นผู้ย่นื ข้อเสนอ และวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง จะพิจารณา
ลงโทษ
ผูย้ ่นื ข้อเสนอดังกล่าวเป็ นผูท้ ้งิ งาน เว้นแต่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่นื
ข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็ นผู้รเิ ริม่ ให้มกี ารกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณา
ของ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง
๔.๑๐ ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็ นราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีอ่นื ๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว

(๓) ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา

ทีก่ าหนด

(๔) ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่ สนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคา
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิ ทธิ์ ในการพิ จารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านโป่ งจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านโป่ ง จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผูย้ ่นื ข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจ่ี ะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่ า งไปจากเงื่อ นไขที่ว ิท ยาลัย การอาชีพ บ้ า นโป่ งก าหนดไว้ใ นประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสาคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ ่นื
ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ ่นื ข้อเสนอ
รายนัน้
๕.๔ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งสงวนสิทธิไม่
์ พจิ ารณาข้อเสนอของผูย้ ่นื ข้อเสนอโดย
ไม่มกี ารผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายชื่อผู้รบั เอกสารประกวดราคา
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท างระบบจัด ซื้อ จัด จ้ า งด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ บัญ ชีร ายชื่อ ผู้ ซ้ือ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง
(๒) ไม่กรอกชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ป็ นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น
-6๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ห รือ วิทยาลัยการอาชีพ บ้านโป่ งมีส ิทธิใ ห้ผู้ย่นื ข้อ เสนอชี้แ จง

ข้อเท็จจริงเพิม่ เติมได้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทาสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่จี ะไม่รบั ราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิ ารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งเป็ น
เด็ดขาด ผู้ย่นื ข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
โป่ ง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ ่นื ข้อเสนอเป็ นผูท้ ้งิ งาน ไม่ว่าจะเป็ นผูย้ ่นื
ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเ่ี ชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ช่อื บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณีทผ่ี ยู้ ่นื ข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ด้ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง จะให้ผยู้ ่นื ข้อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ าให้เชื่อได้ว่า ผู้
ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่
รับฟั งได้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นี้ ผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งอาจประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาทีเ่ ข้ าลักษณะผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รบั
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
๕.๘ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นทีไ่ ม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซือ้ จัดจ้างจากผูป้ ระกอบการ SMEs ดังกล่าว โดย
จัดเรียงลาดับผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ย่นื ข้อเสนอราย
อื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ทีจ่ ะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ย่นื ข้อเสนอที่เป็ นกิจการร่วมค้าที่จะได้สทิ ธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs
๕.๙ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งมิใช่ผปู้ ระกอบการ SMEs แต่เป็ นบุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ย่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นบุค คล
ธรรมดาที่มิไ ด้ถือ สัญ ชาติไ ทยหรือ นิติ บุค คลที่จดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เ กินร้อ ยละ ๓ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดซือ้
หรือจัดจ้างจากผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ย่นื ข้อเสนอที่เป็ นกิจการร่วมค้าที่จะได้สทิ ธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็ นผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย

-7๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณี ท่ีผู้ช นะการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ สามารถส่ ง มอบสิ่ง ของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วนั ทีท่ าข้อตกลงซื้อวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งจะพิจารณาจัดทาข้อตกลง
เป็ นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิกส์ไ ม่ส ามารถส่ง มอบสิ่ง ของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ หรือวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ ตาม
ข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ กับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง และจะต้อ งวาง
หลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิง่ ของทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้วทิ ยาลัย
การอาชีพบ้านโป่ งยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ทธ่ี นาคารเซ็นสังจ่
่ าย ซึง่ เป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีท่ ใ่ี ช้เช็คหรือด
ราฟท์นนั ้ ชาระต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทาสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็ นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผ่ ชู้ นะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัส ดุท่ีซ้ือ ซึ่งวิทยาลัยการ
อาชีพ
บ้านโป่ ง ได้รบั มอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิ น
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง จะจ่ายค่าสิง่ ของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงแล้วให้แก่ผยู้ ่นื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูข้ าย เมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบสิง่ ของ
ได้ครบถ้วนตามสัญญาซือ้ ขายหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือ และวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง ได้ตรวจรับมอบสิง่ ของ
ไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือ
ข้อตกลงซือ้ ขายเป็ นหนังสือ ให้คดิ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิง่ ของทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงซือ้ เป็ นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายทีเ่ กิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง ได้รบั มอบสิง่ ของ โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี งั เดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งความชารุดบกพร่อง
-8๑๐. ข้อสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซือ้ ครัง้ นี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งได้รบั อนุ มตั ิ
เงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านัน้
๑๐.๒ เมื่อวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งได้คดั เลือกผูย้ ่นื ข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูข้ าย และ
ได้ตกลงซือ้ สิง่ ของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสังหรื
่ อนาสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสังหรื
่ อนาสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า
ท่า ภายใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ขู้ ายสัง่ หรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้ส ิ่ง ของที่ซ้ือ ขายดัง กล่ าวบรรทุก โดยเรือ ไทย หรือ เรือ ที่มีส ิท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิง่ ของนัน้ โดยเรืออื่นที่มใิ ช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุ ญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีท่ไี ม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ย่นื ข้อเสนอซึ่งวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็ นหนังสือภายในเวลาทีก่ าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งจะริบ หลักประกัน
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็ นผู้ท้งิ งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งสงวนสิทธิที์ จ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเงือ่ นไข หรือข้อกาหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงซือ้ เป็ นหนังสือ ให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีท่เี อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถอื เป็ น
ทีส่ ุด และผูย้ ่นื ข้อเสนอไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิม่ เติม
๑๐.๖ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่
ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งไม่ได้
(๑) วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ งไม่ได้รบั การจัดสรรเงินทีจ่ ะใช้ในการจัดซือ้ หรือที่
ได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจ่ ะทาการจัดซือ้ ครัง้ นี้ต่อไป
(๒) มีก ารกระทาที่เ ข้าลักษณะผู้ย่นื ข้อ เสนอที่ชนะการจัดซื้อ หรือ ที่ได้รบั การ
คัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริต
อื่นใดในการเสนอราคา
-9(๓) การทาการจัดซื้อครัง้ นี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่วทิ ยาลัยการ
อาชีพบ้านโป่ ง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอ่นื ในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ซึง่ ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผูย้ ่นื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ายต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผู้ประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง สามารถนาผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ ่นื
ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ายเพือ่ นามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นี้ หากผู้ย่นื ข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง ไว้ชวคราว
ั่
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ ง
29 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

