
ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็
เร่ือง ประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารจัดการอินเตอร์เนต คณะศึลปศึกษา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฌบศิลป็ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารจัดการ 
อินเตอร์เนต คณะศิลปศึกษา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน 
จ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เปีนเงินทั้งสิ้น ๓,๓๙๗,๙๖๖.๖๖ บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมีนเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบ 
หกบาทหกสิบหกสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ซั่วคราว 

เนืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมีนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงาบและไต้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาบของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสบเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจใบการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลป็ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการ 
แข่งชันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมช้ืนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น1ข้อ 
เสนอไต้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Governm ent P ro c u rem en t: e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา..........................น. ถ ึง ..........................บ.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดชื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ fed.bpi.ac.th หรือ wvvw.gprocurement.go.th หรือ 
สอบถามทาง'โทรศัพท์,หมายเลฃ ๐๒-๒๒๔-๔๗๐๔ ต่อ ๒๑๕,๐๘๐-๓๐๔๔๑๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลบั ผ่านทางอีเมล์ fed@bpi.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนดภายในวันที่........................โดยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป๋จะชื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่าน

mailto:fed@bpi.mail.go.th


ทางเว็บไขต์ fed.bpi.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี

ประกาศ ณ วับท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒(£๖๓

(นางสาวคิริลักษณ์ ฉลองธรรม)
คณบดีคณะศิลปศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฌนศึลป๋

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันทีฃอรับเอกสารจนถึงวับเสนอราคา

http://www.gprocurement.go.th


b
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที'..........................
การจ้างทำระบบบริหารจัดการอินเตอรเนต คณะศิลปศึกษา จำนวน ๑ ระบบ 

ตามประกาศ คณะศึลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลนิ 
ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลบี ชี่งต่อไปน้ีเรียกว่า "คณะศึลปศึกษา" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างทำระบบบรีหารจัดการอินเตอร์เนต คณะศึลปศึกษา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ คณะศึลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป๋ เลขท่ี ๑๑๙/๑๑ หมู่ท่ี ๓ ต.ศาลายา อ.พุทธ 
มณฑล จ.นครปฐม โดยมีข้อแบะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างท่ัวไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยซนํร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เนินบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม,อยู่ระหว่างเล็กกิจการ
๒.๔ ไม่เนินบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเนินผู้ที'ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ใบระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม,เนิบบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ใบบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เนินผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเนินหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลบั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที'คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เนิบนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เนินผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะ

ศึลปศึกษา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผู้กระทำการอันเนินการขัดขวางการแข่งขันอย่าง 
เนินธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เนินผู้ไต้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล



ของผู้ยื่บข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่บข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Governm ent Procurem ent: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบรืคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่บข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใซ่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีไต้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาบัตรประขาซน
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไตัยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม,ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที' ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยี่บข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท ี' ผ ู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตบของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ย่ืบข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ใบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดยไม'มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก



ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการรนยันตัวตนฃองผู้ย่ืบข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา 
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกับทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม'ตรงกับ ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซี่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายใบกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดซอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม,เกิน ๑๒๐ วัน นับกัดจาก
วันลงนามใบสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีไต้รับหนังสือแจ้งจาก คณะศิลปศึกษา ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใบ 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที.่....................... ระหว่างเวลา......................น. ถ ืง ............................บ. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ใบการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable D ocum ent Format) โดยผู้ยืบข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจีงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่คณะศิลปศึกษาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่บข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใบขณะท่ี 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และคณะศึลปศึกษาจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ 
ทิ้งงาน เว้นแต่คณะศึลปศึกษาจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใซ่เป็นผู้!เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและไต้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะศิลปศึกษา 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู,กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

http://www.gprocurement.go.th


๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คณะศึลปศึกษาจ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ คณะศึลปศึกษา จะ

พิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่บข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเอพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่คณะศิลปศึกษากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใข่สาระสำคัญ 
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอี'น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ คณะศึลปศึกษาสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นใบบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชี,อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด 
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของคณะศิลปศึกษา

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรียบแก,ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะศึลปศึกษา มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไต้ 
คณะศึลปศึกษามีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ 
ไม่ถูกต้อง

๕.๖ คณะศึลปศึกษาทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเอพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ 
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง 
ราขการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะศึลปศึกษาเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่บข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่า 
เสียหายใดๆ มีไต้ รวมทั้งคณะศึลปศึกษาจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ 
เป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเซ่ือถือไต้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำ 
การโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาย่ืนข้อเสนอแทน 
เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะ 
ศึลปศึกษา จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เชื่อไต้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำช้ีแจงไม่เป็นที่รับพิงไต้ คณะศึลปศึกษา มีสิทธิท่ีจะไม,รับ 
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย 
ใดๆ จากคณะศึลปศึกษา

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาคณะศึลปศึกษา อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฎว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไต้รับการคัดเลือก



มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น หรือชัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 
กันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับคฌะศิลปคึกษา ภายใบ ๑๐ วันทำการ นับสัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวาง 
หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ให้คณะ 
คึลปศึกษายึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกับอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่คณะศิลปศึกษา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา

หรือก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันชองธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือค้ําประกับของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใบ ๑๔ วับนับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันน้ีจะคืบให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งคณะคึลปศึกษา ไต้รับ

มอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

คณะศึลปศึกษาจะจ่ายค่าจ้างซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังน้ี

เป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จ 
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังน้ี
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอิกทอดหน่ึงโดยไมใต้รับอนุญาตจาก

คณะศึลปศึกษา จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า'ฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน 
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน

ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไต้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ดามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาบจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย 
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที,คณะศึลปศึกษาไต้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องริบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไต้ดีดัง
เดิมภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑0. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ต่อเมื่อ คณะศึลปศึกษาไต้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงิน 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ แล้วเท่านั้น



๑๐.๒ เมื่อคพะศิลปศึกษาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะด้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางพื่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่บข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบ้ตตามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริมกา 
รพาณิชยนาวี ดังน้ี

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วับที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนที’มิใซ่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรพีท่ี'ไม่ปฏิบัดีตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การล่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งคณะศิลปศึกษาได้ดัดเลือกแล้ว ไมไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใน 
เวลาที,ทางราขการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ คณะศิลปศึกษาจะรืบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก 
หนังลือศํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ คณะศึลปศึกษาสงวนสิทธ'ท่ี1จะแก้ไขเพ่ืมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดใบแบบสัญญาให้ 
เป็นไปตามความเห็บของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐ .๕ ในกรณีที,เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฎินัติตามคำวินิจฉัยของคณะศึลปศึกษา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่บข้อเสนอไม่มี 
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ คณะศึลปศึกษา อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี๋ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ 
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะศิลปศึกษาไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะไข้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ไต้รับการดัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ใบการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะศิลปศึกษา หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดใบกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(ริ)(ริ). การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

คณะศึลปศึกษา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ 
ดัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่บข้อเสนอที่ได้รับการดัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับคณะศึลปศึกษา ไว้ชั่วคราว



คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตvTฒนศึลป๋ 
4  พฤศจิกายน ๒๕๖๓


