เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อผลิตภัณฑคอนกรีต โครงการ คพจ.๑ ,คพพ.๑ และงานยายแนว ประจําป ๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (ปก.มค. ผลิตภัณฑคอนกรีต๐๐๒/๒๕๖๒)
ตามประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค
ลงวันที่
กุมภาพันธ ๒๕๖๒
การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม" มีความประสงค
จะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
๑. รหัสพัสดุ ๑๐๐๐๐๑๐๐๐๑ เสา
จํานวน
๑,๑๐๐
ตน
คอร.ขนาด ๘.๐๐ เมตร
๒. รหัสพัสดุ ๑๐๐๐๐๑๐๐๐๒ เสา
จํานวน
๒๐๐
ตน
คอร.ขนาด ๙.๐๐ เมตร
๓. รหัสพัสดุ ๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔ เสา
จํานวน
๕๐๐
ตน
คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร
๔. รหัสพัสดุ ๑๐๐๐๐๑๐๐๑๒ เสา
จํานวน
๖๐๐
ตน
คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร
๕. รหัสพัสดุ ๑๐๐๐๐๑๐๐๑๓ เสา
จํานวน
๔๐๐
ตน
คอร.ขนาด ๙.๐๐ เมตร
๖. รหัสพัสดุ ๑๐๐๐๐๒๐๔๐๐ เสา
จํานวน
๓๐๐
ตน
ตอมอ คอร.๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร
๗. รหัสพัสดุ ๑๐๐๐๐๒๐๕๐๐ เสา
จํานวน
๒๐๐
ตน
ตอมอ คอร.๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ เมตร
๘. รหัสพัสดุ ๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑ คอน
จํานวน
๘๐๐
ทอน
คอร.สปน ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐
เมตร
๙. รหัสพัสดุ ๑๐๐๐๑๑๐๐๐๓ คอน
จํานวน
๗๐๐
ทอน
คอร.สปน ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐
เมตร
๑๐. รหัสพัสดุ ๑๐๐๐๑๑๐๐๐๔ คอน
จํานวน
๘๘๓
ทอน
คอร.สปน ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๕๐
เมตร

๑๑. รหัสพัสดุ ๑๐๐๐๐๔๐๐๐๑ สมอ
บก ขนาด ๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตร

จํานวน

๖๕๐

แผน

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ
แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ รางขอบเขตของงาน (TOR)
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก การไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัด
ขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๔.๒) สําเนาใบภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ผูผลิต
ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว
นี้ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม จะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอ
รายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ การไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ การไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดมหาสารคาม จะพิจารณาจาก ราคาตอรายการ
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีก่ ารไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
เปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอ
เสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจง
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมได การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทํา
สัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๖ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามเปน
เด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ได
รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอ
สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได การไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
๕.๗ กอนลงนามในสัญญาการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามอาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได
รับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามจะพิจารณาจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ
๖.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลง
เปนหนังสือ กับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดมหาสารคาม ไดรับมอบไวแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจน
ภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ไดตรวจ
รับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ไดรับมอบสิ่งของ โดยตอง
รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายไดของหนวยงาน
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามได
รับอนุมัติเงินคาพัสดุจากรายไดของหนวยงาน แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผู
ขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามา
จากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตาม
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอ
กําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปน
ที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้
ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามไมได
(๑) การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัด
ซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดมหาสารคาม หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก
เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญา
ของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ไวชั่วคราว
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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