
 
ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภุณัฑ์หอ้งเรยีนตน้แบบส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ผูเ้รยีนในศตวรรษที ่๒๑ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัชยัภมู ิต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมู ิดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนต้นแบบส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

 

 ครุภัณฑ์ห้องเรียนต้นแบบส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

จ านวน ๑   โครงการ 

 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ



ชัยภูมิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๘๑๕๑๒๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผ่านทางอีเมล์ purchasing@cpru.ac.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
ภายในวันที่ ........................ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมจิะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.cpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  

 
ประกาศ ณ วันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

 

  

(นายอาวุธ ปะเมโท) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 



 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท่ี ........................ 

การซื้อครภุัณฑห์้องเรียนต้นแบบส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภมูิ  

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

ลงวันท่ี         เมษายน ๒๕๖๓ 

********************************************** 

                  มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี ้

 ครุภัณฑ์ห้องเรียนต้นแบบส าหรับการจัดการเรยีนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ จ านวน ๑   โครงการ 

พัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมีคณุลักษณะ

เฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 

ดังต่อไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสญัญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 



                 ๒.    คุณสมบตัิของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีร่ัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง

ก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร์่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอไดม้ีค าสั่งให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนติิ

บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 



                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมคา้ ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ

เข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณ ี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย์ (ถ้ามี) 

                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีูลค่าเพิม่ (ถ้ามี) 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ

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

                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบถ้วน ถูกต้อง

แล้ว ระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่

ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนใหแ้นบหนังสือมอบอ านาจซึ่งตดิ

อากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ท้ังนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคล

ธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิตภิาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน ถูกต้อง

แล้ว ระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่

ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสต์ามที่

ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อม

ทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงนิบาท และเสนอราคาไดเ้พียงครั้งเดียวและราคาเดยีวโดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอ



จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนงัสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไมต่รงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม

ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระทั่งสง่มอบพัสดุให้ ณ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในก าหนด

ยืนราคา ผูย้ื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดไุมเ่กิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาซื้อ

ขาย หรือวันท่ีไดร้ับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสด ุ

                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑห์้องเรียน

ต้นแบบส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผูเ้รียนในศตวรรษที่ ๒๑ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพจิารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน

และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันท่ี ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของ

ระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ 

โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรบัใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File 

(Portable Document Format) โดยผูย้ืน่ข้อเสนอต้องเป็นผูร้ับผดิชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File 

ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลว้จึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผู้

ยื่นข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้

ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นขอ้เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผูย้ื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการ

พิจารณาข้อเสนอ มีผูย้ื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น



ออกจากการเป็นผูย้ื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่น

ข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้รเิริ่มใหม้ีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๑,๘๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้า

พันบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อ

เจ้าหน้าท่ีในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีไ่ดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร

แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ าประกันของ

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรม

ตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสฯ์ 

ดังนี ้

                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 



                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผูเ้ข้าร่วมค้ารายที่สญัญาร่วมค้า

ก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี กรมจะคนืให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก

วันท่ีกรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง

เสนอราคาต่ าสุดหรือไดค้ะแนนรวมสูงสดุไมเ่กิน ๓ ราย ให้คืนไดต้่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อ

ผูกพันแล้ว  

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมม่ีดอกเบี้ย 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้

หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับ

พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผูย้ื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรอืเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญและความแตกตา่งนั้นไม่มผีลท าให้เกิดการได้เปรยีบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ

เป็นการผดิพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กรมสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณีดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผูย้ื่นข้อเสนอรายนัน้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ของกรม 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ป็น

สาระส าคญั หรือมผีลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสยีเปรยีบแก่ผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมสีิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มสีิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไมร่ับราคา 

หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 



                          ๖.๖     กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไมร่ับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด้ และอาจ

พิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดย

ไม่พิจารณาจดัซื้อเลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็น

เด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มไิด้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่ไดร้ับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ

ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไมสุ่จรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ

ราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณทีี่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์หรือกรม จะใหผู้้ยื่นข้อเสนอนั้น

ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนนิการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสรจ็สมบรูณ์ 

หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไมร่ับราคาของผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่

มีสิทธิเรยีกร้องค่าใช้จ่ายหรือคา่เสยีหายใดๆ จากกรม 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการ

กระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รบัการคัดเลือกมผีลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น

ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา 

หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การท าสัญญาซื้อขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท า

การ นับแต่วันท่ีท าข้อตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได ้

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์มส่ามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท า

การ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อ

ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวาง

หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาคา่สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยดึถือไว้ในขณะท า

สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อ

เจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุ

ในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด 



                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีไ่ดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร

แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดัง

ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบี้ย ตามอตัราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รบัมอบไว้แล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่น

ข้อเสนอที่ไดร้ับการคดัเลือกให้เปน็ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสญัญาซื้อขายหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ และ

กรม ไดต้รวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็น

หนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ไดร้ับมอบต่อวัน 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไดท้ าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงซื้อ

เป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรบัประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี      

นับถัดจากวันท่ี กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไดด้ีดังเดมิภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง

ความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๑.๑   เงนิค่าพัสดสุ าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อกรมไดร้ับอนุมัตเิงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่าน้ัน 

                          ๑๑.๒   เมื่อกรมได้คัดเลือกผูย้ื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และไดต้กลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง

ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรบัขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น

ผู้ขายจะต้องปฏิบัตติามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี้ 



                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ วัน 

นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก

โดยเรืออื่นได ้

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออืน่ท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ

อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรอื (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการ

พาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งกรมได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปท าสญัญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด 

ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจ

พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ 

ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสดุ (ถ้ามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผูย้ื่น

ข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยของกรม ค าวินิจฉัยดังกลา่วให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ 

เพิ่มเตมิ 

                          ๑๑.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจดัซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรยีกร้องค่าเสียหายใดๆ 

จากกรมไม่ได ้

                                   (๑)    กรมไมไ่ด้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซื้อหรือท่ีได้รับจดัสรรแต่ไมเ่พียงพอท่ีจะท าการ

จัดซื้อครั้งน้ีต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือท่ีไดร้ับการคดัเลือกมีผลประโยชน์

ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสยีกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 



                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

กฎหมายและระเบยีบได้ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครดั 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 

                             กรม สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผูย้ื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย

เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญา

กับกรม ไว้ช่ัวคราว 

มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ

เมษายน ๒๕๖๓ 






























































































































