
( ส ำเนำ ) 

เอกสำรประกวดรำคำซือ้ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

กำรซือ้ระบบบริหำรจัดกำรโรงพยำบำล (HIS) ส ำหรับโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ระยะที่ ๒ 

ตำมประกำศ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 

ลงวันท่ี        มิถุนำยน ๒๕๖๕ 

 

                  ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า "ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี ้

  
 ระบบบริหารจดัการโรงพยาบาล 
(HIS) ส าหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ระยะที่ ๒ 

จ านวน ๑   ระบบ 

 

 

พสัดทุี่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทนัที
และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบบั
นี ้โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดงัต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายคอมพิวเตอร์ 
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                          ๑.๗     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอ 
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                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบชุื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖    มคีณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗    เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพสัดทุี่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ราชวิทยาลยั
จฬุาภรณ์ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเช่นว่านัน้ 

                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบติัดงันี  ้
                                  กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการก าหนดสดัส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมลูค่าตามสญัญาของ
ผู้ เข้าร่วมค้าหลกัมากกว่าผู้ เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทกุราย 

                                  กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกักิจการร่วมค้า
นัน้ต้องใช้ผลงานของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนข้อเสนอ 

                                  ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ผู้ เข้าร่วมค้าทกุ
รายจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                         ๒.๑๒ ในส่วนของฮาร์ดแวร์หรืออปุกรณ์ที่เสนอจะต้องเป็นอปุกรณ์ที่น าเสนอเป็นของแท้ ของใหม่ 
ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และยงัเป็นรุ่นที่ยงัอยู่ ในสายการผลิต (Product Line) 
                         ๒.๑๓ ผู้ เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ เจ้าของ
ผลิตภณัฑ์หรือบริษัทฯ สาขาของเจ้าของผลิตภณัฑ์ประจ าประเทศไทย ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่เสนอในโครงการนี ้



โดยเฉพาะ และให้การสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ดงักลา่วในการเสนอราคานี ้โดยเฉพาะโดยมีเอกสารหรือหลกัฐานแสดง 
ณ วนัยื่นเอกสารประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการทางเทคนิคและบริการหลงัการขายเป็นอย่าง
ดี ที่ระบชุื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ที่ชดัเจนและเอกสารต้องมีอายไุม่เกิน ๓๐ วนันบัจากวนัที่
ออกเอกสารจนถึงวนัที่ยื่นเสนอราคา 
                        ๒.๑๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องสง่เอกสารรับรองระบบที่น าเสนอว่าสามารถท างานร่วมกบัโปรแกรม 
SAP S๔ HANA และ SAP ECC๖ ได้ 

  

                 ๓.    หลักฐำนกำรย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื่อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทัง้รับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม 
                                           (๔.๒)   หนงัสือรับรองบริษัท (อายไุม่เกิน ๖ เดือน) 
                                           (๔.๓)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 



                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที่ ๑ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที่ ๑ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที่ ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ านาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผู้ รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    รายการพิจารณาที่ ๑ ระบบบริหารจดัการโรงพยาบาล (HIS) ส าหรับโรงพยาบาล
จฬุาภรณ์ ระยะที่ ๒ 
                                           (๓.๑)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                           (๓.๒)    ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ถ้ามี) 
                                           (๓.๓)    ส าเนาหนงัสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ถ้ามี)  
                                   (๔)    บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที่ ๒ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที่ ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที่ ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    กำรเสนอรำคำ 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถกูต้อง ทัง้นี ้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือ



ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้ ณ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วนั ตัง้แต่วนัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัดไุม่เกิน ๓๖๕ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซือ้ขาย หรือวนัที่ได้รับหนงัสือแจ้งจาก ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ ให้สง่มอบพสัด ุ

                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ ระบบ
บริหารจดัการโรงพยาบาล (HIS) ส าหรับโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ระยะที่ ๒ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี ้ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์จะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซือ้อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวนัที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ ผ่านทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบติัของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น



ข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต่ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้มิใช่เป็นผู้ ริเร่ิม
ให้มีการกระท าดงักล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี ้
                                   (๑)    ปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที่
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันกำรเสนอรำคำ 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใด
ดงัต่อไปนี ้จ านวน ๓,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพนับาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวนัที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัท าการ (กรณีเป็นแคชเชียร์เช็คให้สัง่จ่าย ใน
นาม “ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์เพื่อ เงินค า้ประกนั”) 
                          ๕.๒     หนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทนุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสัง่จ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือค า้
ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั
เอกสารดงักลา่วมาให้ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ตรวจสอบความถกูต้องในวนัที่ ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือค า้ประกนั
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาให้ระบชุื่อผู้ เข้าร่วมค้ารายที่สญัญาร่วมค้า



ก าหนดให้เป็นผู้ เข้ายื่นข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี ้ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค า้
ประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผู้ชนะการ
ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คดัเลือกไว้ซึง่เสนอราคาต ่าสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไม่
เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 
                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในกำรพิจำรณำ 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้ราชวิทยาลยัจฬุา
ภรณ์จะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สว่นที่มิใช่สาระส าคญัและความแตกต่างนัน้ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๖.๔     ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน
ผนั ในกรณีดงัต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายชื่อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่ว
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 



                          ๖.๖     ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ทรงไว้ซึง่สิทธิที่จะไม่รับราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือว่าการตดัสินของ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตทุี่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบคุคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้ ราชวิทยาลยั
จฬุาภรณ์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ยื่นข้อเสนอดงักลา่วไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญาราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระท าการทจุริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

                          ๖.๘     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกว่าราคาต ่าสดุของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจดัซือ้จดัจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดั
เรียงล าดบัผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึง่เสนอราคาสงูกว่าราคาต ่าสดุของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนไม่
เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสญัญาไม่เกิน ๓ ราย 

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้ เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs 

                          ๖.๙     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่มิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสงูกว่าราคาต ่าสดุของผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาที่
มิได้ถือสญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ
จดัซือ้หรือจดัจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทยดงักลา่ว 



                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้ เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบคุคลธรรมดาท่ีถือสญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

                 ๗.     กำรท ำสัญญำซือ้ขำย 

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัท าการ นบัแต่วนัที่ท าข้อตกลงซือ้ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์จะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือแทน
การท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัท าการ หรือราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์เห็นว่าไม่สมควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็น
หนงัสือ กบัราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ยึดถือไว้
ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นัน้
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
                          (๓)     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทนุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่ผู้ ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดทุี่ซือ้ซึง่ราชวิทยาลยัจฬุา
ภรณ์ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๘.    ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงนิ 

                          ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึง่ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทัง้ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้สง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสญัญาซือ้ขายหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๙.    อัตรำค่ำปรับ 



                          ค่าปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงซือ้
ขายเป็นหนงัสือ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยงัไม่ได้รับมอบต่อวนั 

                 ๑๐.    กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ได้ท าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ขายที่เกิดขึน้ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นบัถดัจากวนัที่ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจดัการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน ๑ วนั นบัถดัจากวนัที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิ์ในกำรย่ืนข้อเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าพสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ได้รับอนมุติัเงินค่าพสัดุ
จากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านัน้ 

                          ๑๑.๒   เมื่อราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ได้คดัเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วย
การสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้
                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของที่ซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แต่วนัที่ผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืน
ที่มิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปท าสญัญาหรือข้อตกลงซือ้
เป็นหนงัสือภายในเวลาที่ก าหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์จะริบหลกัประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนัการย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้า
มี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ 



                          ๑๑.๔   ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สญัญาหรือข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติัตามค าวินิจฉัยของราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ ค าวินิจฉยัดงักล่าวให้ถือเป็นที่สดุ และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์อาจประกาศยกเลิกการจดัซือ้ในกรณีต่อไปนีไ้ด้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ไม่ได้ 

                                   (๑)    ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ไม่ได้รับการจดัสรรเงินที่จะใช้ในการจดัซือ้หรือที่ได้รับจดัสรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจดัซือ้ครัง้นีต่้อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจดัซือ้หรือที่ได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้ครัง้นีต่้อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชวิทยาลยัจฬุา
ภรณ์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๒.    กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๓.    กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 

                             ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ สามารถน าผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ 
                             ทัง้นี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถกูระงบัการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสญัญากบัราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ ไว้ชัว่คราว 

ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 

       มิถนุายน ๒๕๖๕ 

 






















































































































