
๑ 

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที ่ EB๐๑/๒๕๕๙ 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ฟสิกส),ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (เคมี),

ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ชีววิทยา),ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (วิทย ม.ตน) โดยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

ตามประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ลงวันท่ี  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

                  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มกุดาหาร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "โรงเรียน" มีความประสงคจะ ประกวด

ราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ฟสิกส),ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (เคมี),ครุภัณฑ

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ชีววิทยา),ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (วิทย ม.ตน) โดยวิธีประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการ ดังนี ้

 

๑.  ครุภัณฑหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร 

(ฟสิกส) 

จํานวน ๑  ชุด 

๒.  ครุภัณฑหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร 

(เคมี) 

จํานวน ๑  ชุด 

๓.  ครุภัณฑหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร 

(ชีววิทยา) 

จํานวน ๑  ชุด 

๔.  ครุภัณฑหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร 

(วิทย ม.ตน) 

จํานวน ๑  ชุด 

 

ซึ่งพสัดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และ

มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     แบบสัญญาซื้อขาย 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสญัญา 



๒ 

 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                          ๑.๗     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                                    (๑)   หองฟสิกส.pdf 

                                    (๓)   หองเคมี.pdf 

                                    (๔)   หองชีววิทยา.pdf 

                                    (๕)   หองวิทย.pdf 

                          ๑.๘     ใบเสนอราคา 

                                    (๒)   ใบเสนอราคาหองฟสิกส.pdf 

                                    (๔)   ใบเสนอราคาหองเคมี.pdf 

                                    (๕)   ใบเสนอราคาหองชีว.pdf 

                                    (๖)   ใบเสนอราคาหองวิทยม.ตน.pdf 

                          ๑.๙     แบบสญัญาซื้อขาย 

                                    ๗แบบสญัญาซือ้ขาย.pdf 

                          ๑.๑๐     หนังสือค้ําประกัน 

                                    ๓แบบหนงัสือค้ําสัญญา.pdf 

                          ๑.๑๑     หลกัประกันสัญญา 

                                    ๓แบบหนงัสือค้ําสัญญา.pdf 

                          ๑.๑๒     บทนิยาม 

                                    ๑บทนิยาม.pdf 

                          ๑.๑๓     แบบบญัชีเอกสาร 

                                    (๑)   ๒บัญชีเอกสาร๑-๒.pdf 

                                    (๒)   ๒บัญชีเอกสาร๑๒.pdf 

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

                          ๒.๑    ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ดังกลาว 

                          ๒.๒    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ ทางราชการ 

                          ๒.๓    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ



๓ 

 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 

                          ๒.๔    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๕    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ

หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

                          ๒.๖    ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลอืกผูมีคุณสมบัตเิบือ้งตนในการซื้อของโรงเรียน 

                          ๒.๗    บุคคลหรือนิตบิุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                          ๒.๘    บุคคลหรือนิตบิุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึง่ไดดําเนินการจัดซือ้จัดจาง 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกส ของ

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                          ๒.๙    คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลูคา ไม

เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

                          ๒.๑๐  ผูเสนอราคาตองมหีนังสือรับรองแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตโดยตรงจากบริษัทผูผลิต 

และมหีนังสือรบัรองการบริการหลังการขาย,  

                          ๒.๑๑  ผูเสนอราคาตองมหีนังสือรับรองการผานงาน การติดตั้งหองปฏบิัติการวิทยาศาสตร และ

ติดต้ังครุภัณฑวิทยาศาสตรจากสถาบันระดบัอุดมศึกษา 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส แยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิุคคล บญัชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนงัสอืรบัรองการจด

ทะเบียนนิตบิุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณทีี่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล



๔ 

 

ธรรมดาทีม่ิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนิตบิุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไว

ใน (๑) 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย 

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

                                   (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                   (๒)    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทีผู่เสนอราคา มอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออเิล็กทรอนิกส หรือหลกัฐานแสดงตัวตนของ ผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนิกส แทน 

                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   หนังสอืรบัรองแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตโดยตรงจากบริษัทผูผลิต 

และมหีนังสือรบัรองการบริการหลังการขาย 

                                           (๓.๒)   หนังสอืรบัรองการผานงานการติดตัง้หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร ติดต้ัง

ครุภัณฑวิทยาศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษา 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเลก็ทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงือ่นไข

ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่ออเิลก็ทรอนิกส หรือหลกัฐานแสดงตัวตนของผู

เสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา

รวมทั้งสิ้นซึง่รวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทัง่สง

มอบพสัดุให ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 

                                   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรบัผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญาซื้อขาย 



๕ 

 

                          ๔.๔     ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรปูรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

ของ ครุภัณฑปฏิบัติการหองวิทยาศาสตร (ฟสิกส),ครุภัณฑปฏิบัติการหองวิทยาศาสตร (เคม)ี,ครุภัณฑปฏิบัติการหอง

วิทยาศาสตร (ชีววิทยา),ครุภัณฑปฏิบัติการหองวิทยาศาสตร (วิทย ม.ตน) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเพื่อประกอบการพจิารณา หลกัฐานดังกลาวนี ้โรงเรียนจะยึดไว เปนเอกสารของทาง

ราชการ 

                          ๔.๕     กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงยื่นขอเสนอตามเงือ่นไขใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๖     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเลก็ทรอนิกส ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วัน

ประกาศประกวดราคาหรือไม 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสกอนหรือ ในขณะที่มี

การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 

๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 

จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และโรงเรียน จะพจิารณาลงโทษ ผูเสนอราคาดังกลาว

เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ

พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

                          ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตเุปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ

เปนผูเสนอราคาทีก่ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอทุธรณคําสั่งดงักลาวตอ

ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปน

ที่สุด 

                          ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวา การยกเลิกการ

พิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ

ยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

                          ๔.๗     ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี ้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 



๖ 

 

                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด 

                                   (๔)    หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 

                                   (๕)    ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสครั้งนี ้โรงเรียนจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลกัเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคาตอรายการ 

                          ๕.๒     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถกูตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ

ไมถูกตอง หรอืไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพจิารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรบัพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรอืผิดหลงเพียง

เล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธีย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่

มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีทีพ่ิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานั้น 

                          ๕.๓     โรงเรียนสงวนสทิธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมกีารผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปนี ้

                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส

ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเลก็ทรอนิกส หรอืบัญชรีายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ

จัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนิกสของโรงเรียน 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิสอยางหนึง่อยางใด หรือ

ทั้งหมดการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

                          ๕.๔     ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการพจิารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรงเรียนมีสทิธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจรงิอื่นใดที่

เกี่ยวของกบัผูเสนอราคาได โรงเรียนมสีิทธิที่จะไมรบัราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดงักลาวไมมีความเหมาะสม 

หรือไมถูกตอง 

                          ๕.๕     โรงเรียน ทรงไวซึ่งสทิธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอ

ทั้งหมด ก็ได และอาจพจิารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะยกเลกิ 

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยกไ็ด สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ โรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง

โรงเรียน จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอ

ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรอืไมก็ตาม หากมีเหตุทีเ่ชื่อไดวาการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสจุริต เชน การเสนอ



๗ 

 

เอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิตบิุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

                          ๕.๖     ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลังจากการพจิารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มสีิทธิ 

ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ โรงเรียนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรบั

คัดเลือกรายดังกลาวออก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิง้งาน 

                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นวาการยกเลกิการพจิารณาผลการเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมอีํานาจยกเลกิการพิจารณาผล การเสนอ

ราคาดังกลาวได 

                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นบัแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทน

การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนงัสอื ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กบัโรงเรียนภายใน ๗ วัน นับ

ถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสญัญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกสไดใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คที่ธนาคารสัง่จายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไม

เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 

๑.๔ (๒) 

                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรอื

บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบัอนญุาตใหประกอบกจิการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธรุกิจค้ําประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษทัเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการ

ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด 

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการยื่นขอเสนอ 

(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสญัญาซื้อขายแลว 

                 ๗.    อัตราคาปรบั 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน 

 
 



๘ 

 

                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตาม

แบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิง่ของทีซ่ื้อขายทีเ่กิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันทีผู่ซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดมิ

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๙.    ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ๆ 

                          ๙.๑   เงินคาพัสดสุําหรับการซือ้ครั้งนี ้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํได ตอเมื่อโรงเรียนไดรับอนมุัติเงินคาพัสดจุากเงิน

งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ แลวเทานั้น 

                          ๙.๒   เมื่อโรงเรียนไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดงักลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง

นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรบัขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึง่เปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสัง่หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซือ้ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

                                   (๒)    จัดการใหสิง่ของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มสีิทธิเชนเดียวกบั

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุสิง่ของนั้น โดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึง่จะตองไดรบัอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๙.๓   ผูเสนอราคาซึง่โรงเรียนไดคัดเลอืกแลว ไมไปทําสญัญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ ทาง

ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ โรงเรียนจะรบิหลักประกนัการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนงัสอืค้ําประกัน

การยื่นขอเสนอทันทีและอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพจิารณา ใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบของทางราชการ 

                          ๙.๔   โรงเรียนสงวนสทิธิ์ที่จะแกไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรอืขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 


