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เอกสารประกวดราคาซื้อโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 
เลขที่  …………………………..   

ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมมิก / แมก   
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
ลงวันที ่ 8  ธันวาคม  2560 

--------------------------------------- 

 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส านักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
เครื่องเชื่อมมิก / แมก จ านวน 4  เครื่อง  พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

 1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
1.2   แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3   แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป 
1.4   แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1)   หลักประกันสัญญา 
  1.5   บทนิยาม 
  (1)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6    แบบบัญชีเอกสาร 
  (1)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  (2)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์�การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

/2.5 ไม่เป็นบุคคล… 

 

(-ร่าง-) 
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน    
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
ด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

   2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด       
    2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
   2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

/(3) ในกรณีผู้ยื่น… 
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 (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
      (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                            (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                       
      (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
       ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์ �เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์�จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตาม
แบบในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
    3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
 (2) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4  
 (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.6 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

  ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์ �เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์�จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตาม
แบบในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)  

  4. การเสนอราคา 
     4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่น
ข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบ  ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากร
อ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ งปวงไว้แล้ว  จนกระทั่ งส่งมอบพัสดุให้  ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

/ราคาที่เสนอ 
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 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120 วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา         
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้

 4.3 ผู้ ยื่ น ข้ อ เ สนอ จะต้ อ ง เ สนอก า หนด เ ว ล า ส่ ง ม อบ พัสดุ ไ ม่ เ กิ น  60  วั น 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

 4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องเชื่อมมิก / แมก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ ส านักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
  4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์  

 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่                 ระหว่างเวลา  น. ถึง    น. และเวลา ใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์�เป็นเกณฑ์ 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ   
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

 ๔.7  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ ส านักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ก่อนหรือ
ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อว่ามี
การกระท าอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส านักงานจะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ส านักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์�ต่อการพิจารณาของ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

4.9  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

/(2) ราคาที่เสนอ 
(2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
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(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้  
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงานจะ
พิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
       5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอ ส านักงาน จะพิจารณาจากราคารวม 
 5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อ 
เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ส านักงาน ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น 
 5.4   ส านักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงาน 

(2)  ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ ส านักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได้  ส านักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริง
ดังกล่าว ไม่ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.6 ส านักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งส านักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ 

/ลงโทษผู้ยื่น... 
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ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงาน ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือส านักงานจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่น
ข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟังได้ ส านักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 5.7  ก่อนลงนามในสัญญา ส านักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์� 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก     
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด
ในการเสนอราคา 

 6. การท าสัญญาซื้อขาย  
 6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อวิทยาลัยเทคนิคจะนะจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้  
 6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ หรือส านักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1       
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 หรือท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กับส านักงานภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาซ้ือที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส านักงานยึดถือ
ไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 1 เงินสด 
  2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ส านักงาน ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่     
ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์�นั้นช าระตอ่เจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
  3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด      ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ �ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

  4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
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  5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ราคาเหมารวม) 
  ส านักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานถูกต้อง
และครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและส านักงาน
ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

  8.  อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
หรือท าข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย   
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที่ส านักงาน ได้รับมอบสิ่งของ  โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด ผู้รับขายตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
 10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับงานซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน           

ค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจ างวด  และ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้  และส านักนโยบาย
และแผนการอาชีวศึกษาได้โอนจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ   
 10.2  เมื่อส านักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์�แล้ว ถ้าผู้ขายจะตอ้งสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามา จากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2) จัดการให้สิ่ งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

/(3) ในกรณี… 
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 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส านักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7  ส านักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 10.4  ส านักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของส านักงาน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้
ยื่นขอ้เสนอไมม่ีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพ่ิมเติม 
                ๑0.6  ส านักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากส านักงานไม่ได ้
                        (๑) ส านักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอ ที่จะท าการจัดซ้ือครั้งต่อไป  
                        (๒) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริต
อ่ืนใดในการเสนอราคา 
                       (๓) การท าการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานหรือกระทบ     
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
                     (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

          ๑2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                  ส านักงานสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                  ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอ  หรือท าสัญญากับส านักงานไว้ชั่วคราว 
 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
8  ธันวาคม  2560 
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  ประธานกรรมการ                  กรรมการ                  กรรมการ                        กรรมการ                 กรรมการและเลขานุการ 
                         

  

เคร่ืองเช่ือมมกิ / แมก  จ านวน  4  เคร่ือง 
1. รายละเอยีดทัว่ไป 

เป็นเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า แบบ MIG/MAG พร้อมชุดป้อนลวด อยูใ่นตวัเคร่ือง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300A  
 

2. รายละเอยีดทางเทคนิค 
2.1 ใชก้บัระบบไฟฟ้า 400 V.  35h.50Hz. ±15% 
2.2 Rated Power Max Current ไม่มากกวา่ 12 KVA. 
2.3 Welding  Rang 10/20 A-32.5V/320A. 
2.4 No Load Voltage 46 V. 
2.5 Power Factor Max 0.94 ท่ี 320 A/30V. 
2.6 มี Duty Cycle 100% ท่ีกระแสไฟเช่ือม 190 A. และ 35% ท่ีกระแสไฟเช่ือมสูงสุด 
2.7 มี Wire Feed Speed 1.0-20.0 m/min. 
2.8 มี Voltage   Adjustment Range 8.0 – 32.5 V 
2.9 สามารถป้อนลวดเช่ือม F, Ss, Core Wire ไดต้ั้งแต่ 0.8 – 1.2 มม. Al  ไดต้ั้งแต่ 1.0 – 1.2 มม. 
2.10  สามารถใชไ้ดก้บัลวดเช่ือมท่ีมีขนาดของลอ้ไม่นอ้ยกวา่ 300 มม. 
2.11  Temperature Class F , EMC class A 
2.12  Degree of Protection IP 23S 
2.13  มีระบบการบอกค่ากระแสไฟแบบ Digital 
2.14  มีระบบ 2T และ 4T 
2.15  มีระบบ SPOT and Cycle air timer 
2.16  มีระบบขดัลวดแบบ 4 Rolls 
2.17  มีระบบ Overheating  Indicator 
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2.18  ชุดปืนเช่ือมขนาด 320 A. Duty  Cycle 35% 
2.19  สามารถใชไ้ดก้บัลวดเช่ือมขนาดตั้งแต่ 0.8 – 1.6 มม. 
2.20  ความยาวของชุดปืนเช่ือมไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร 

3. อุปกรณ์ประกอบ 
3.1 ชุดปืนเช่ือมมิก ขนาด 300A.  ยาวไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร   จ านวน  1  ชุด 
3.2 สายดินพร้อมคีมจบัสายดินขนาด 300A. สายยาวไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร  จ  านวน  1  ชุด 
3.3 ถงัแก๊สซีโอทู พร้อมเน้ือแก๊ส ขนาดไม่นอ้ยกวา่  40  ลิตร   จ  านวน  1  ถงั 
3.4 Regulator Co2  แบบมี Heather   จ านวน   1  ชุด 
3.5 หนา้กากปรับแสงอตัโนมติั  จ  านวน  1  อนั 
3.6 ถุงมือหนงั   จ  านวน  1  คู่ 
3.7 Contact Tip ขนาด 0.8 , 1.2  อยา่งละ  10  อนั 
3.8 Nozzle    จ  านวน  5  อนั 
3.9 Liner  จ านวน  1  เส้น 
3.10    ลวดเช่ือม  ER70S-6 ขนาด 0.8 มม.  จ  านวน  1  มว้น 
3.11  น ้ายาป้องกนัสะเก็ดเช่ือม  (Amti Spatter )  จ  านวน  1  กระป๋อง 
3.12  ชุดสาธิตขอ้บกพร่องช้ินงานเช่ือมโลหะ (Weld Defect)  จ านวน  1  ชุด  มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.12.1  รายละเอียดทัว่ไป 
     3.12.1.1  เป็นชุดสาธิตท่ีส าหรับศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกบัขอ้บกพร่อง แบบต่าง ๆ ของงานเช่ือมโลหะ 
    3.12.1.2  ชุดสาธิตมีช้ินงานตวัอยา่งท่ีมีขอ้บกพร่องและใชง้านไม่ไดข้องช้ินงานเช่ือมโลหะ (Common 

defect and discontinuity  model) พร้อมค าอธิบาย 
    3.12.1.3  ชุดสาธิตตอ้งมีกล่องเก็บอยา่งดีสามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก 
3.12.2  รายละเอียดทางเทคนิค 
    3.12.2.1  ชุดสาธิตตอ้งมีช้ินงานตวัอยา่งของขอ้บกพร่องและใชง้านไม่ไดข้องงานเช่ือมโลหะ (Common 
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defect and discontinuity model) ท่ีมกัเกิดข้ึนเป็นส่วนมากในระหวา่งการเช่ือมโลหะ 
    3.12.2.2  มีตวัอยา่งช้ินงานเช่ือมโลหะท่ีมีคุณภาพ (Quality weld)  จ านวน  1  ช้ิน 
    3.12.2.3  มีตวัอยา่งช้ินงานเช่ือมโลหะมีขอ้บกพร่อง (Weld defect)  จ านวน  12  ช้ิน 
    3.12.2.4  ตวัอยา่งช้ินงานเช่ือมโลหะท่ีมีขอ้บกพร่องตอ้งมีค าอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน(Weld defect definition) 
    3.12.2.5  มีกล่องส าหรับเก็บช้ินงานอยา่งดี (Cose) 
    3.12.2.6  มี Flash card ขนาด 5.5  X  8.5 น้ิว ส าหรับนกัเรียน จ านวน 10 ช้ิน และโปสเตอร์ขนาด 24 X 36 

น้ิว จ  านวน  5  แผน่  หรือดีกวา่ 
    3.12.2.7  คู่มือส าหรับครูผูส้อน  จ  านวน  1  ชุด 

4. รายละเอียดอ่ืน ๆ  
4.1 คู่มือการใชง้านและการบ ารุงรักษาภาษาไทยและภาษาองักฤษ  อยา่งละ 1 ชุด 
4.2 ผูข้ายตอ้งรับประกนัเคร่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หลงัจากการตรวจรับเคร่ือง 
4.3 ผูข้ายจะตอ้งติดตั้งพร้อมใชง้านและสาธิตการใชง้าน 

 


