
 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามประกาศ ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 

ลงวันที่        มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

                  ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "ส ำนักงำนกำรกฬีำแห่งประเทศไทย ภำค ๕" 
มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้ 
                        ๑. เคร่ืืองชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง                   จ ำนวน      ๑        เครื่อง 
                        ๒. เคร่ืืองทดสอบและฝึกปฏิกิริยำตอบสนอง    จ ำนวน      ๑        เครื่อง 
                        ๓. เคร่ืืองวัดระบบแอนแอโรบิกช่วงบน          จ ำนวน      ๑        เครื่อง  

 
 

         พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดย
มีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญำซื้อขำยทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ ำประกัน 

   

                                    (๑)   หลักประกันสัญญำ 

   

                          ๑.๕     บทนิยำม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
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                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่ำว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ ส ำนักงำน
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
   

   

   

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 



                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 
   

   

                                   (๔)    เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท/ห้ำงร้ำน (ถ้ำมี) 
                                           (๔.๒)   ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ทั้งนี้หำก
ผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 

                                   (๒)    แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔ 

   

   

                                   (๓)    บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก



ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำ
เดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ 

                                   รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดย
ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำซื้อขำย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ ตำม
เอกสำรที่แนบ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
หลักฐำนดังกล่ำวนี้ ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ จะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร 

                                   ส ำหรับแคตตำล็อกท่ีแนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง 
โดยผู้มีอ ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มีควำม
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน ำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๕ วัน 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่ำงของพัสดุที่เสนอ จ ำนวน ๓ และ/หรือรำยละเอียด
ประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมท่ี ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ก ำหนด โดยลงลำยมือผู้ยื่นข้อเสนอ
พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับในเอกสำรด้วย พร้อมสรุปจ ำนวนเอกสำรที่จัดส่งหรือน ำมำแสดง ตำมบัญชีเอกสำร
ส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช้ในกำรตรวจทดลองหรือประกอบกำรพิจำรณำ ใน
วันที่ ........................  ระหว่ำงเวลำ ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
ภำค ๕ 
                ทั้งนี ้ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่
ตัวอย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ภำค ๕ จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอำ 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่ำงเวลำ ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลำในกำรเสนอ
รำคำให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและกำร
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 



                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นกำร
เสนอรำคำให้แก่ ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น ตำมข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัด
รำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ จะ
พิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ จะพิจำรณำ
เห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ
ของ ส ำนักงำนกำรกฬีำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่
ก ำหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนกำรกีฬำ
แห่งประเทศไทย ภำค ๕ จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ 

                          ๕.๒     กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย ภำค ๕ จะพิจำรณำจำก รำคำรวม 
                          ๕.๓     หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ



เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะขำยไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไป
จำกเงื่อนไขที่ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอ
รำยอื่น หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

                          ๕.๔     ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเง่ือนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น 

                          ๕.๕     ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่
ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖  ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำ
หนึ่งรำคำใด หรือรำคำท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่ง
รำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ ส ำนักงำนกำรกฬีำแห่งประเทศไทย ภำค ๕             
เป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย              
ภำค ๕ จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอ
เอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอ่ืนมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือภำค ๕ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินกำรตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
ภำค ๕ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนำมในสัญญำส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ อำจประกำศยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่
ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็น



ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำร
เสนอรำคำ 

                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันท ำกำร นับแต่วันที่ท ำข้อตกลงซื้อส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ จะพิจำรณำจัดท ำข้อตกลง
เป็นหนังสือแทนกำรท ำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันท ำกำร หรือส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ เห็นว่ำไม่สมควรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำม
ข้อ ๖.๑ ผูช้นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท ำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กับส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้
ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์
นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 

                          (๓)     หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำม
รำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ ำประกันของ
ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบำลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งส ำนักงำนกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย ภำค ๕ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ จะจ่ำยค่ำสิ่งของซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจน
ภำษีอำกรอ่ืนๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนตำมสัญญำซื้อขำยหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ได้
ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขำยเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 



                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท ำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดข้ึนภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่ ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ
จัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 
   

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่ำพัสดุส ำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

                                    กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ ต่อเมื่อ ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕
ได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุจำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่ำนั้น 

                          ๑๐.๒   เมื่อส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็น
ผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตำมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำ
จำกต่ำงประเทศและของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ 
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำ
สัญญำหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภำยในเวลำที่ก ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ 
จะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำ
เรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

                          ๑๐.๔  ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย  ภำค ๕ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อก ำหนดในแบบสัญญำหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 



                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็น
ที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ อำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อในกรณี
ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ไม่ได้ 
                                   (๑)    ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำร
จัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท ำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีกำรกระท ำท่ีเข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 

                                   (๓)    กำรท ำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ภำค ๕ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่ำงระยะเวลำกำรซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำ
ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 

                             ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือท ำสัญญำกับ ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค ๕ ไว้ชั่วครำว 

ส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 

       มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

 


