ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เรื่อง การซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสพรอมคอรสแวรทํางานแบบอินเตอรแอคทีฟดวย wifi
แท็ปเล็ทและคอมพิวเตอร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)
---------------------------------------------------------วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีความประสงคจะซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสพรอม
คอรสแวรทํางานแบบอินเตอรแอคทีฟดวย wifi แท็ปเล็ทและคอมพิวเตอร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส (emarket) ตามที่รายการ โดยเสนอราคาผานระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสพรอมคอรสแวรทํางานแบบอินเตอรแอคทีฟดวย wifi แท็ปเล็ทและ
คอมพิวเตอร จํานวน ๑ ชุด เลขที่อางอิง ๖๑๐๑๑๕๐๐๐๐๐๐๘ เสนอราคาในวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น
ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในเอกสารซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสดูรายละเอียด
ไดที่เว็บไซต www.Kutcudon.ac.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐๔๒๒๙๕๕๔๗ ในวันและเวลาราชการ
ในกรณีที่ผูประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(e-market) ครั้งนี้ ยังไมไดลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หากประสงคจะเขา
รวมการเสนอราคาจะตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส และนํารายละเอียดของ
พัสดุ ภาพสินคาพรอมคําบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศและเอกสารซื้อดังกลาวลงในระบบขอมูล
สินคา (Electronic Catalog : e-Catalog) ของกรมบัญชีกลาง กอนการเสนอราคาในการซื้อดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเดชวิชัย พิมพโคตร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

เอกสารซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)
เลขที่ ๑/๒๕๖๑
การซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสพรอมคอรสแวรทํางานแบบอินเตอรแอคทีฟดวย wifi แท็ปเล็ท
และคอมพิวเตอร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส
ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
-------------------------------------------------------------------ดวยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “วิทยาลัย” มีความประสงค จะการ
ซื้อชุด ทดลองวงจรอิ เล็ กทรอนิ กสพร อมคอรส แวรทํางานแบบอิน เตอรแอคทีฟดวย wifi แท็ปเล็ทและ
คอมพิวเตอร ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
การซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสพรอมคอรสแวรทํางานแบบอินเตอรแอคทีฟดวย wifi แท็ปเล็ท
และคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ชุด เลขที่อางอิง ๖๑๐๑๑๕๐๐๐๐๐๐๘ เสนอราคาในวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะ
ใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารจัดซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ สนอราคา เงื่ อ นไขการเสนอราคา หลั กเกณฑ แ ละสิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณา
..............................................ฯลฯ.....................
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอ
ราคา หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา ตามขอ ๑.๖

/-๒- ............

-๒๓. การเสนอราคา
๓.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยไมม
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการ
ยืนยันตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุ
ให ณ วิทยาลยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อาคาร ๓ เลขที่ ๗ หมู ๑ ต.หนองไผ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันยื่นเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๓.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๓.๔ กอนยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติของผูเสนอราคา เงื่อนไข หลักเกณฑและสิทธิใน
การพิจารณาราคา ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารจัดซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดเสียกอนที่จะตก
ลงยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขในเอกสารจัดซื้อดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกสนี้
๓.๕ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาซื้อดวยตลาดอิเล็กทรอนิกส ผานระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสตอสวนราชการตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่กําหนดเทานั้น
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นการเสนอราคาดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับการเสนอโดย
เด็ดขาด
๔. การทําสัญญาซื้อขาย
๔.๑ ในกรณีผูชนะการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลง “วิทยาลัย” อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
/๔.๒ ในกรณี.........

-๓๔.๒ ในกรณีผูชนะการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน
๕ วันทําการของทางราชการ หรือ “วิทยาลัย” เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๔.๑ ผู
ชนะการซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ภายใน ๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของ
ที่ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไดให “วิทยาลัย” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่
ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔
(๑) หรือจะเปนหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการเสนอราคา
ซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งวิทยาลัย ไดรบมอบ
ไวแลว
๕. อัตราคาปรับ
ค า ปรั บ ตามแบบสั ญ ญาซื้ อ ขายแนบท า ยเอกสารซื้ อ ดว ยวิ ธี ตลาดอิ เ ล็ก ทรอนิ กส นี้ หรื อ
ขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ในคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๖. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการจัดซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อ
ขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่วิทยาลัยรับมอบสิ่งของ โดยผูขายตองรับจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

/๗.ขอสงวน.....

-๔๗. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอี่น ๆ
๗.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ วิทยาลัยไดรับอนุมัติจากเงินงบประมาณประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น
๗.๒ ในการจัดซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสนี้ วิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยราคาตอ
รายการ
๗.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง วิทยาลัย ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุในขอ ๔.๒ วิทยาลัย อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
๗.๔ วิทยาลัย สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๗.๕ วิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูเสนอราคา จะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากวิทยาลัยไมได
(๑) วิ ท ยาลั ย ไม ไ ด รั บ การจั ด สรรรเงิ น งบประมาณที่ จ ะใช ใ นการจั ด ซื้ อ หรื อ เงิ น
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อนั้นตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูเสนอราคาที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูเสนอราคารายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวกระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
(๓) การทํ า การจั ดซื้อตอไปอาจกอใหเกิ ดความเสีย หายแกวิทยาลัย หรือกระทบต อ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในการทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฏหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงาตของผูประกอบการ
หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
/นายเดชวิชัย.....

-๕-

(นายเดชวิชัย พิมพโคตร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

