
 

 
ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร ์(MARKER) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
************************** 

 
  ด้วยกรมสรรพสามติ มคีวามประสงค์จะประกวดราคาซื้อสารมารค์เกอร์ (Marker)       
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือไว้ใช้ในราชการ   

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมคีุณสมบตั ิดังต่อไปนี ้
 1. ผู้เสนอราคาต้องเปน็นติบิุคคลผู้มอีาชีพขายพัสดทุี่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
 2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 

ไดแ้จ้งเวียนชื่อแลว้หรอืไมเ่ป็นผู้ที่ได้รบัผลของการสั่งให้นติิบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน็ผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ     

 3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผูเ้สนอราคารายอื่นทีเ่ข้ายืน่
ข้อเสนอให้แก่กรม ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เปน็ผู้กระท าการอนัเปน็การ
ขัดขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเปน็ธรรมในการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสค์รั้งนี้  

 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสิทธิห์รือความคุม้กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล
ไทย เวน้แต่รฐับาลของผูเ้สนอราคาได้มคี าสัง่ใหส้ละสิทธิแ์ละความคุ้มกนัเชน่ว่านั้น 
                   5. บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญัญาต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผู้ไม่แสดงบัญชรีายรบั
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไมถู่กตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

 6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเขา้เสนอราคา
และห้ามท าสญัญาตามที่ กวพ.ก าหนด 

     7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

     8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                   9. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ได้เปน็ผูผ้ลิตสารมารค์เกอร์ต้องมหีนงัสือแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตสารมาร์คเกอร์ 
        10. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอสารมาร์คเกอร์ทีไ่ด้รับการรับรองสิทธิบตัรหรอื        
อนุสิทธบิัตรจากผู้ผลติเท่านั้น โดยน าหลักฐานหรือเอกสารมายื่นพร้อมกนัในวันยืน่ซองข้อเสนอเอกสารหลักฐาน  
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ก าหนดยืน่ข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์  

ในวันที…่………………......ระหว่างเวลา .................... น. ถึงเวลา.......................น.  ณ   
 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ โดยดาวนโ์หลดเอกสาร      
ผ่านทางระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์  หรือดูรายละเอียดที่เวบ็ไซต ์
http://www.excise.go.th หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข             
0 2241 5600-18 ต่อ 51256 ในวนัเวลาราชการ  

 
 

              ประกาศ ณ วันที่           มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
 
 

 
 

     อธิบดีกรมสรรพสามิต 
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                                เลขที่ 1/2558 

การซื้อสารมาร์คเกอร์ (MARKER) 
     ตามประกาศกรมสรรพสามิต 

                                        ลงวันที ่          มิถุนายน 2558 
                                      ******************************* 
               กรมสรรพสามิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ             
สารมาร์คเกอร์ (MARKER) ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 121,470 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
      (1) หลักประกันการเสนอราคา 
      (2) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 
     (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                        (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม     
                   1.6 แบบบัญชีเอกสาร                          

   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1                                                               
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเปน็นติบิุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบัผลของการสั่งให้นติบิุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ    

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเปน็การขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเปน็ธรรม ตามขอ้ 1.5 

2.4 ผูเ้สนอราคาเสนอต้องไม่เป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้
ศาลไทย เวน้แตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านัน้ 

2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเขา้เสนอ
ราคาและห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ.ก าหนด 
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   2.6 บุคคลหรือนติิบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผู้ไม่แสดงบญัชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรบัรายจา่ยไมถู่กต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 

    2.7 บคุคลหรือนติิบคุคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญากบัหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งไดด้ าเนนิการ
จัดซื้อจดัจ้างดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนกิส์ของกรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศนูย์ขอ้มูลจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 

    2.8 คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกนิสามหมืน่บาทคูส่ัญญาอาจจ่ายเปน็เงนิสดกไ็ด้ 
                   2.9 ผู้เสนอราคาทีไ่ม่ได้เป็นผู้ผลติสารมาร์คเกอรต์้องมหีนังสือแตง่ตัง้เป็นตวัแทน
จ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลติสารมาร์คเกอร์ 
   2.10 กรณีผูเ้สนอราคาทีไ่ม่ใช่ผู้ผลติสารมาร์คเกอร์ตอ้งเสนอราคาสารมาร์คเกอร์ที่ได้รบัการรบัรอง
สิทธิบตัรหรืออนุสิทธบิัตรจากผูผ้ลิตเท่านั้น โดยน าหลักฐานหรือเอกสารมายื่นพรอ้มกนัในวนัยื่นข้อเสนอเอกสารหลกัฐาน 

 
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน ยืน่มาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจดัซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที ่1 อย่างน้อยตอ้งมีเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  
(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

                         (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)                    

              (3)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                        (4) บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดทีไ่ด้ยื่นพรอ้มกับใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)                                     

 
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4      
พร้อมตวัอย่างสารมาร์คเกอร์ 

                          (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดิอากรแสตมปต์ามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา 
มอบอ านาจใหบุ้คคลอืน่ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

  (๓)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
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   (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

 
4. การเสนอราคา 

4.1 ผู้เสนอราคาเสนอต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
หลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 

         4.2  ผูเ้สนอราคาเสนอจะต้องเสนอราคาเปน็เงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบไุว้ท้ายใบเสนอราคา 
ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา่ภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอากรอืน่ คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจดัเก็บภาษ ี2    
กรมสรรพสามติ 

      ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผูเ้สนอราคาเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 180 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

4.4 ผูเ้สนอราคาเสนอจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือรปูแบบรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะของสารมาร์คเกอร์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐาน
ดังกลา่วนี้ กรมจะยดึไว้เปน็เอกสารของทางราชการ 
           ส าหรบัแคตตาลอ็กทีแ่นบให้พิจารณา หากเปน็ส าเนารปูถา่ยจะต้องรบัรองส าเนา   
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านติิกรรมแทนนิตบิุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                    
มีความประสงค์จะขอดตู้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบบัมาใหค้ณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสต์รวจสอบภายใน 3 วัน 

 4.5 ผู้เสนอราคาเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของสารมาร์คเกอร์ จ านวนไม่น้อยกว่า         
10 กิโลกรัม เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ภายในวันที่ 
.......................................ระหว่างเวลา .........................น. ถึง.....................น. ณ. ................................................ 
ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้
แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา  

 4.6 ก่อนการเสนอราคา ผูเ้สนอราคาเสนอควรตรวจดรู่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสท์ั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ 

4.7 ผู้เสนอราคาเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ
ด้วยระบบอิเลก็ทรอนกิส์  ในวันที่..............................................ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.                          

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแลว้ จะไมร่ับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเดด็ขาด 
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                  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบตัิของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เปน็ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผูเ้สนอราคารายอื่น 
ตามข้อ ๑.5 (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคา  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนหรือ 
ในขณะทีม่ีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อย่างเปน็ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนัน้ออกจากการเปน็ผู้มีสิทธไิด้รับการคัดเลอืก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกลา่ว
เป็นผู้ทิง้งาน เว้นแตค่ณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท้ี่ให้ความรว่มมือเปน็
ประโยชนต์่อการพิจารณาของทางราชการและมไิดเ้ป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกลา่ว  

ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา 
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผูเ้สนอราคาเสนอรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปลดักระทรวงพิจารณาเหน็ด้วยกบัค าคดัคา้นของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า 
การยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอย่างยิง่ 
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดงักล่าวได้ 
  4.8  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้

(1) ปฏิบตัติามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเปน็ราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถา้มี) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไวด้ว้ยแล้ว 
(3) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงทะเบยีนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีก่ าหนด 
(4) หา้มผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา      
(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวธิีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบัญชกีลางทีแ่สดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและ 
ใบเสนอราคา โดยใช้หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) เป็นหลักประกันจ านวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  
  หลักประกันการยื่นข้อเสนอตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน      
๑๕ วัน นับถดัจากวันทีไ่ด้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก      
จะคืนใหต้่อเมื่อได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคนืหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มดีอกเบี้ย 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  

  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 
                   6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคณุสมบัตไิมถู่กต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในสว่นที่มิใช่สาระส าคญั ทัง้นี ้เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเหน็วา่จะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านัน้ 
  6.3 กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้

(๑) ไมป่รากฏชือ่ผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รบัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
ของกรม 

(๒) ไมก่รอกชื่อนิตบิุคคล (บคุคลธรรมดา) หรือลงลายมือชือ่ผูเ้สนอราคาอย่างหนึง่     
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่นไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 6.4 ในการพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดทีเ่กีย่วข้องกบัผู้เสนอราคาได ้กรมมีสทิธิทีจ่ะไม่รับราคาหรอืไม่ท าสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไมม่ี
ความเหมาะสม หรือไม่ถูกตอ้ง       

  6.5 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซื้อเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา    
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ       
ที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช ้ชื่อบคุคล
ธรรมดา หรือนติิบคุคลอืน่มายื่นข้อเสนอแทน เปน็ตน้    

 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาเสนอที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผูเ้สนอราคาทีม่ีผลประโยชน์รว่มกนักับผูเ้สนอราคาเสนอรายอื่น หรือเป็น 
ผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเปน็ธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอ านาจ     
ท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิง้งาน 
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  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา 

ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 
7.  การท าสัญญาซื้อขาย 

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของไดค้รบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการของทางราชการ นับแตว่นัที่ท าขอ้ตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเปน็
หนังสอืแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได ้

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสไ์มส่ามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของทางราชการ หรือกรมเหน็วา่ไมส่มควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตาม
ข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาซื้อขายตามแบบสญัญาดังระบุในข้อ 
1.3 กับกรมภายใน 7 วัน นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้งและจะตอ้งวางหลักประกนัสัญญาเปน็จ านวนเงนิ
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของทีป่ระกวดราคาอเิล็กทรอนิกสไ์ด้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดย
ใช้หลักประกนัอย่างหนึง่อยา่งใด ดังต่อไปนี ้

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสญัญาหรือก่อนหน้านั้น        

ไม่เกนิ 3 วันท าการ 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค้ าประกันดัง

ระบุในข้อ 1.4 (2) 
(4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท

เงินทนุหรือบริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์ที่ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงนิทนุเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชือ่บรษิัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารที ่กวพ. ก าหนด 

 (5)  พันธบัตรรฐับาลไทย 
หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถดัจากวันที่ผู้ชนะการ       

ยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาซื้อขายแล้ว 
 

8. อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรบัตามแบบสญัญาซือ้ขาย ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวนั  
 
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสซ์ึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุ ไว้ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณ ี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของทีซ่ื้อขายท่ี
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน่้อยกวา่ 1 ป ีนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรบัมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใชก้ารไดด้ดีังเดมิภายใน 3 วัน นับถดัจากวนัที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 



-7- 
 
 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
       10.1 เงินค่าพัสด ุส าหรับการซื้อครั้งนีไ้ด้มาจากเงินงบประมาณปี 2558 

การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้่อเมื่อกรม ไดร้ับอนุมตัิเงนิงบประมาณปี 2558       
แล้วเทา่นัน้ 

 10.2 เมื่อกรมได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซื้อสิง่ของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถ้าผูข้ายจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของดังกลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ 
และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึง่เปน็ผู้ขาย จะต้องปฏิบัตติามกฎหมาย
ว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณชิยนาวี ดังนี ้

(1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนัที่ผู้ขายสัง่หรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออืน่ใด 

(2) จดัการให้สิ่งของทีซ่ื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกบัเรอืไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิง่ของนั้นโดยเรืออื่นทีม่ิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตเชน่นัน้ ก่อนบรรทกุของลงเรืออืน่ หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกลงเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรบัผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาว ี
                   10.3  ผู้เสนอราคาซึง่กรมได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนด ดังได้ระบุไว้ในขอ้ 7 กรมจะริบหลกัประกันการยืน่ข้อเสนอหรอืเรียกรอ้งจากผูอ้อก
หนังสอืค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกรอ้งให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้าม)ี 
รวมทัง้พิจารณาใหเ้ปน็ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.5 กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเตมิเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เปน็ไป
ตามความเหน็ของส านักงานอัยการสูงสดุ (ถ้าม)ี 

 
 
         กรมสรรพสามติ 
 
                     มถิุนายน 2558 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


