-รางเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ 4/2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร : ชุดทดสอบคาความแมนของอุปกรณวัดและสํารองไฟฟา
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ลงวันที่
กันยายน 2559
----------------------------------------สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สํานักงาน” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร : ชุดทดสอบคาความแมนของอุปกรณ วัดและสํา รองไฟฟา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
1. เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณแบบดิจิตอล
จํานวน 1 ชุด
2. ชุดทดสอบและอุปกรณประกอบการทดสอบของอุปกรณไฟฟา จํานวน 1 ชุด
3. เครื่องควบคุมคาแรงดันไฟฟากระแสสลับ
จํานวน 1 ชุด
4. เครื่องบันทึกสภาวะแวดลอมในการทดสอบ
จํานวน 1 ชุด
5. ชุดเครื่องมือวัดและวิเคราะหสัญญาณความถี่
จํานวน 1 ชุด
6. อุปกรณประกอบการทดสอบทางไฟฟาและทางกล
จํานวน 1 ชุด
7. อุปกรณประกอบการทดสอบทางแสง
จํานวน 1 ชุด
ซึ่งพัสดุท่จี ะซื้อนี้ตอ งเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2

-22. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเ สนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่ น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคาํ สั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่ หา มเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญ ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คู สัญญาตองรั บและจายเงินผานบั ญชี ธนาคาร เว นแต การจ ายเงิ นแต ละครั้ งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1)

ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกใหภายในระยะเวลา 6 เดือน) บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ที่ออกใหภายในระยะเวลา 6 เดือน) หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปน ผูรวมคา ใหยื่ น สํา เนา
สัญญาของการเขารวมคา สํา เนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเป น
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (1)
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เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ ง ป ด อากรแสตมป ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู เ สนอราคา
มอบอํา นาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ ศูนยปฏิบัติการและมาตรฐานสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จังหวัดสมุทรปราการ
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑวิทยาศาสตร : ชุดทดสอบคาความแมนของอุปกรณวัดและสํารองไฟฟา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนีส้ ํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผู มี อํ า นาจทํ านิ ติ กรรมแทนนิ ติ บุ คคล หากคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส
มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน 1 วัน
4.5 กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อ นไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

-44.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ .............................. ตั้งแตเวลา ............................ น. ถึง ........................... น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยืน่ ขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินจิ ฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่
ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปน
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคาํ สั่งดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง
ใหถือเปนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
4.7 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 1,175,000.00 บาท (-หนึ่งลาน
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน-)
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุในขอ 1.4 (1)

-55.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางธนาคาร
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตองในวันที่ .........................
ตั้งแตเวลา ........................... น. ถึง ........................ น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไม ถูกต อง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจ ารณาผล
การประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ กส จ ะไม รั บพิ จ ารณาราคาของผู เสนอราคารายนั้ น เว น แต เป นข อผิ ดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวดราคา
อิ เล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจ ารณาเห็นว า จะเปนประโยชนตอสํา นักงาน
เทานั้น
6.3 สํานักงานสงวนสิ ทธิไม พิจารณาข อเสนอของผูเสนอราคาโดยไม มี การผ อนผั น ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงาน
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ที่เปนสาระสําคัญ หรือ มีผลทํา ใหเ กิด ความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คา เสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู

-6เสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรบั การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่น
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มายื่นขอเสนอแทน เปนตน
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่
ไดรบั คัดเลือกรายดังกลาวออก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับสํานักงาน
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5
ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหสาํ นักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ 1.4 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิช ยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ.
กําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการยื่นขอเสนอ
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน

-79. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิ กส ซึ่งได ทํา ขอตกลงเป นหนั งสื อ หรือ ทํา สั ญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อสํานักงานไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2560 แลวเทานั้น
10.2 เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่
ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รฐั มนตรีวา การกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคดั เลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กันยายน 2559

