(ราง) เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่.............../....................
ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสําหรับผูใชบริการ ประจําปงบประมาณ 2562
ของสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
ตามประกาศ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ลงวันที่ ................เดือนสิงหาคม ๒๕61
____________________
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการดังนี้
วัสดุประเภทอาหาร จํานวน 330 รายการ
จํานวน
1
โครงการ
พัสดุท่จี ะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส
(ใบเสนอราคารวมและใบเสนอราคาตอหนวย)
๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจาํ กัดปริมาณ
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย

2.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไว ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูไมผา นเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบี ยบที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
2.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริการ ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
2.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.10 ผูยื่ น ขอ เสนอตอ งลงทะเบีย นในระบบจั ดซื้ อจั ด จ า งภาครัฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ าง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
2.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
2.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบั ญชีธ นาคาร
เว น แต ก ารจ า ยเงิ น แต ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค า ไม เ กิ น สามหมื่ น บาทคู สั ญ ญาอาจจ า ยเป น เงิ น สดก็ ไ ด ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
2.14 ผูยื่น ขอเสนอตองเปนผูเคยมีผลงานการขายหรื อสงอาหารดิบ ทุกประเภทและ
เครื่อ งปรุง โดยตรงกั บสว นราชการ หรือ รัฐวิ สาหกิจในวงเงิ นสัญ ญาเดี ยวไมนอ ยกว า 5,259,300.-บาท
(หาลานสองแสนหา หมื่นเก าพันสามรอยบาทถว น) หรือ ๕๐% ของวงเงินที่จะซื้อ และเปนผลงานที่เป น
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่น สําเนาหนังสือรับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตองและ
ตราประทับ
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํา กัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตองและตราประทับ
(๒) ในกรณีผูยื่นขอ เสนอเปน บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจํา ตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปน หุน สวน (ถ ามี ) สํ าเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการรวมคา และเอกสารบัตรตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(4.1) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
(4.2) หนังสือจดทะเบียนพาณิชย
(4.3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
(4.4) หนังสือบริคณหสนธิ (ถามี)
(4.5) ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.20
(4.6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจ
(4.7) สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสํานักงาน
(4.8) หนาสมุดบัญชีธนาคาร
(4.9) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบPDF File (Portable
Document Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอดํ า เนิ น การแนบไฟล เ อกสารตามบั ญ ชี เ อกสารส ว นที่ ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Pocument
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งคิดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
๔.๑ สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสัญญาพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่
๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจั ดจา งภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e-bidding
นี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ
หลักฐานแสดงตัวตนของผูยื่นขอเสนอ โดยไมตองแนบแบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเ พียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ
ราคาใหถูกตองทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน
ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจด
ทะเบียน และคาใชจา ยอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ
บานราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 78/15 หมู 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ราคาที่เสนอ จะตองมีกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคา
มิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 2 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ โดยเริ่มสงมอบพัสดุวันที่ 1 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการสงมอบพัสดุวันที่ 30 กันยายน 2562
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
ประเภทอาหาร ๑๒ ประเภท ๓๓๐ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา งภาครั ฐดวย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรม จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา e-biddign ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคา e-bidding
๔.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่............เดือน.................. ๒๕62 ระหวางเวลา..........น. ถึงเวลา............... น.
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่น
ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จัดตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่น
ขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ ฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอและ กรม จะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้งิ งาน เวนแต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา กรม
๔.๙ ผูย ื่นขอเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่ เ สนอจะต อ งเป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล คา เพิ่ ม และภาษีอื่ น ๆ (ถ า มี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยใช ห ลั ก ประกั น อย า งหนึ่ ง อย า งใดดั ง ต อ ไปนี้ จํ า นวนเงิ น
525,930.- บาท (หาแสนสองหมื่นหาพันเการอยสามสิบบาทถวน)
5.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายในนาม (สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบาน
ราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี) ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่
ยื่นขอเสนอหรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
5.2 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรั พย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่น ขอเสนอนํา เช็คหรือ ดราฟทที่ธนาคารสั่ ง จา ยหรือพั น ธบัตรรัฐบาลไทยหรื อ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที่.................... ระหวางเวลา...................น.
ถึง........................น.

กรณีที่ผูยื่นขอเสรอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคา
ดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรม ฯ จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํา้ ประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมไดพิจารณาเห็นชอบผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผู
ยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทํา
สัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคาไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ขอ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส ค รั้ งนี้ กรมจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่ น
ขอเสนอไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ในสวนที่มีใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมป รากฏชื่อผูยื่นขอ เสนอรายนั้นในบัญ ชี รายชื่ อ ผูรั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม
(๒) ไม ก รอกชื่อ ผู ยื่ น ขอ เสนอในการเสนอราคาทางระบบการจั ดซื้ อ จัด จ า งด ว ย
อิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอีย ดแตกตา งไปจากเงื่อ นไขที่กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส e-bidding ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมี
สิทธิที่จะไมรบั ขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๖ กรม ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรม เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง กรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูยื่น
ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่น
ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมายื่นขอเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่าํ จนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือกรม จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูย ื่นขอเสนอสามารถ
ดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอหือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม
๖.๗ กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหาก
ปรากฏว า มี การะกระทํ า ที่เ ขา ลัก ษณะผูยื่ น ขอ เสนอที่ ช นะการะประกวดราคาหรื อที่ ไ ด รั บ การคั ดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรื อ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
๗. การทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรม ฯ จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วั นทํา การ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปน
หนังสือ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรม ฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ ค ที่ ธ นาคารเซ็ นสั่งจ า ยในนาม (สถานคุมครองและพั ฒ นาคนพิก ารบ า น
ราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี) ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทาง
ราชการ

(๓) หนังสือค้ํา ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ํา ประกัน
ดังระบุ ในขอ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษั ท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพ ยที่ไ ดรับอนุญาตใหป ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันทางธนาคารที่ กวพ.
กําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะ
การยื่นขอเสนอ (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง กรม ไดรับ
มอบไวแลว
7.3 การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการีลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา ยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ ใช และไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงบประมาณแลว และเมื่อหนวยงานของรัฐ
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได
๘. คาจางและการจายเงิน
กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้ง
ปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญา
ซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว ดังนี้
8.1 กรมจะจายชําระเงินคาพัสดุตามปริมาณที่กําหนดในใบสั่งซื้อโดยแบงออกเปนงวด ๆ
ละ 15 วัน (เดือนละ 2 ครั้ง) รวม 24 งวด นับแตวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดแสดงหลักฐาน
การรับมอบพัสดุเรียบรอยแลว
8.2 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองมารับใบสั่งซื้อลวงหนา ไมนอยกวา 2 วัน
ที่สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
8.3 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองสงมอบสิ่งของใหแกผูซื้อตามรายการ
และปริมาณ ณ สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ตามเวลาที่กําหนดไว
ในใบสั่งซื้อ ถาปรากฏวาผูชนะการประกวดราคราอิเล็กทรอนิกสไมไดสงอาหารรายการหนึ่งรายการใดตามที่
กําหนด
๙. อัตราคาปรับ
คา ปรับตามแบบสัญญาจะซื้อขายแนบทา ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ
ขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทํา สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข อ
๑.๓ หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขาย
ที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับ มอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความความชํารุดบกพรอง ดังนี้

1. อาหารสด รับประกัน 1 วัน
2. อาหารแหง เครื่องปรุงตา ง ๆ และอื่น ๆ รับประกัน 30 วัน นับแตวันที่ไดสงมอบ
พัสดุหากสิ่งของตามสัญญานี้เสื่อมสภาพหรือคุณภาพไมดี ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองเปลี่ยน
สิ่งของที่มีคุณภาพใหทันที ภายใน 1 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง โดยไมคดิ คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทํา ได ตอ เมื่อกรมไดรับอนุ มัติเงิน คา พัสดุ จากเงิ น
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 แลวเทานั้น
๑๑.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขา มาจากตางประเทศ และของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดัง กล า วเข า มาจากต า งประเทศ ต อ
สํา นักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจาก
ตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัด การให สิ่ ง ของที่ ซื้ อขายดัง กลา วบรรทุก โดยเรือ ไทย หรือ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอน
บรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอ ซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปน หนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวใน ขอ ๗ กรม จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กรมสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อ ข อ กํ า หนดในแบบสั ญ ญา
หรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือ
แยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฎิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอ
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิ ก การจั ด ซื้ อ ในกรณี ต อ ไปนี้ ไ ด โดยที่ผู ยื่ น ข อ เสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมไมได
(๑) กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจั ดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป

(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขั นอยางเปน ธรรมหรื อ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทํา การทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ขอ 12 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
ขอ ๑๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการ
ยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับกรมไวชั่วคราว
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