
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

เรื่อง  การซ้ือชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสพรอมคอรสแวรทํางานแบบอินเตอรแอคทีฟดวย wifi       

แท็ปเล็ทและคอมพิวเตอร  โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) 
 

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

          วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีความประสงคจะซ้ือชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสพรอม

คอรสแวรทํางานแบบอินเตอรแอคทีฟดวย wifi แท็ปเล็ทและคอมพิวเตอร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-

market)  ตามท่ีรายการ  โดยเสนอราคาผานระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
 

          ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสพรอมคอรสแวรทํางานแบบอินเตอรแอคทีฟดวย wifi แท็ปเล็ทและ

คอมพิวเตอร  จํานวน  ๑  ชุด  เลขท่ีอางอิง  ๖๑๐๑๑๕๐๐๐๐๐๐๘  เสนอราคาในวันท่ี  ๑๕  มกราคม  

๒๕๖๑  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น 
 

          ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในเอกสารซ้ือดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสดูรายละเอียด

ไดท่ีเว็บไซต www.Kutcudon.ac.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท

หมายเลข ๐๔๒๒๙๕๕๔๗  ในวันและเวลาราชการ 
 

           ในกรณีท่ีผูประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซ้ือดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 

(e-market) ครั้งนี้  ยังไมไดลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  หากประสงคจะเขา

รวมการเสนอราคาจะตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส และนํารายละเอียดของ

พัสดุ ภาพสินคาพรอมคําบรรยายประกอบ  ซ่ึงตรงตามประกาศและเอกสารซ้ือดังกลาวลงในระบบขอมูล

สินคา (Electronic Catalog : e-Catalog) ของกรมบัญชีกลาง  กอนการเสนอราคาในการซ้ือดวยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๙   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 
          (นายเดชวชิัย  พิมพโคตร) 

   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

 

 



เอกสารซ้ือดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  (e-market) 

 เลขท่ี    ๑/๒๕๖๑  

การซ้ือชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสพรอมคอรสแวรทํางานแบบอินเตอรแอคทีฟดวย wifi    แท็ปเล็ท

และคอมพิวเตอร  โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส  

ตามประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธาน ี 

ลงวันท่ี   ๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

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

 

ดวยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “วิทยาลัย”  มีความประสงค จะการ

ซ้ือชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสพรอมคอรสแวรทํางานแบบอินเตอรแอคทีฟดวย wifi แท็ปเล็ทและ

คอมพิวเตอร  ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส   ตามรายการดังนี้ 

การซ้ือชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสพรอมคอรสแวรทํางานแบบอินเตอรแอคทีฟดวย wifi  แท็ปเล็ท 

และคอมพิวเตอร  จํานวน  ๑  ชุด  เลขท่ีอางอิง  ๖๑๐๑๑๕๐๐๐๐๐๐๘  เสนอราคาในวันท่ี  ๑๕  มกราคม  

๒๕๖๑  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น 
 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพท่ีจะ

ใชงานไดทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารจัดซ้ือดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารซ้ือดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  

       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

       ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย  

       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน  

  (๑) หลักประกันสัญญา                  

       ๑.๕ บทนิยาม  

  (๑) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

๑.๖  คุณสมบัติของผูเสนอราคา  เง่ือนไขการเสนอราคา หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

..............................................ฯลฯ..................... 
 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  เง่ือนไขการเสนอราคา หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

    ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา  และปฏิบัติตามเง่ือนไขการเสนอ

ราคา หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา  ตามขอ ๑.๖  

  

 

           /-๒- ............ 



-๒- 

 

๓.  การเสนอราคา 

      ๓.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยไมม

เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการ

ยืนยันตัวตนของผูเสนอราคา  โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ  PDF File (Portable Document 

Format)  

      ๓.๒  ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว

โดยเสนอตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคา

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง  จนกระท่ังสงมอบพัสดุ

ให ณ  วิทยาลยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  อาคาร ๓   เลขท่ี ๗ หมู ๑ ต.หนองไผ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

    ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันยื่นเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

      ๓.๓   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซ้ือขาย 

      ๓.๔   กอนยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติของผูเสนอราคา เง่ือนไข หลักเกณฑและสิทธิใน

การพิจารณาราคา ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารจัดซ้ือดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตก

ลงยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามเง่ือนไขในเอกสารจัดซ้ือดวยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกสนี้ 

     ๓.๕  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาซ้ือดวยตลาดอิเล็กทรอนิกส  ผานระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสตอสวนราชการตามวัน เวลา และเง่ือนไขท่ีกําหนดเทานั้น 

      เม่ือพนกําหนดเวลายื่นการเสนอราคาดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับการเสนอโดย

เด็ดขาด 

๔. การทําสัญญาซ้ือขาย 

     ๔.๑  ในกรณีผูชนะการซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน  ๕  วันทําการของทางราชการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลง “วิทยาลัย”  อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลง

เปนหนังสือ  แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  ก็ได 

     

         /๔.๒ ในกรณี......... 

 



 

-๓- 

 ๔.๒  ในกรณีผูชนะการซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  

๕  วันทําการของทางราชการ  หรือ  “วิทยาลัย”  เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๔.๑  ผู

ชนะการซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓ ภายใน ๕ วัน

นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕  ของราคาสิ่งของ

ท่ีซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ไดให “วิทยาลัย” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี้    

     (๑) เงินสด  

     (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” โดยเปนเช็คลงวันท่ี ท่ี

ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓ วันทําการของทางราชการ  

     (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔

(๑) หรือจะเปนหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

     (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงได

แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๑)  

     (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการเสนอราคา 

ซ้ือดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงวิทยาลัย ไดรบมอบ

ไวแลว 
 

๕. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารซ้ือดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ

ขอตกลงซ้ือขายเปนหนังสือ ในคิดในอัตรารอยละ  ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

๖. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการจัดซ้ือดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือ

ขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ี

เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  นับถัดจากวันท่ีวิทยาลัยรับมอบสิ่งของ  โดยผูขายตองรับจัดการ

ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

         /๗.ขอสงวน..... 



-๔- 

๗. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ีน ๆ 

 ๗.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป ๒๕๖๑ 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ วิทยาลัยไดรับอนุมัติจากเงินงบประมาณประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๑  แลวเทานั้น 

 ๗.๒ ในการจัดซ้ือดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสนี้ วิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยราคาตอ

รายการ 

 ๗.๓ ผูเสนอราคาซ่ึง วิทยาลัย ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนด ดังระบุในขอ ๔.๒ วิทยาลัย อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะ

พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 

 ๗.๔ วิทยาลัย สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป

ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 ๗.๕ วิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได  โดยท่ีผูเสนอราคา จะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากวิทยาลัยไมได 

       (๑) วิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรรเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือเงิน

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือนั้นตอไป 

       (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูเสนอราคาท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ

สมยอมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนหรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวกระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ

ราคา 

       (๓) การทําการจัดซ้ือตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกวิทยาลัยหรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ 

      (๔) กรณีอ่ืนในการทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึง

ออกตามความในกฏหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงาตของผูประกอบการ 

 หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาท่ีไดรับ 

การคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

 ท้ังนี้ หากผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

         /นายเดชวิชัย..... 



-๕- 

 

 

        (นายเดชวิชัย  พิมพโคตร) 

          ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


