เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเชช!กฐ)
เลขที่ ๔/๒๕๖๓
การซื้อครุกัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ รายการ
ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๕ รายการ
พัสดุทจ่ี ะซือ้ นีต้ อ้ งเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจ่ ะใช้
งานได้ทนั ทีและมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ ำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนีโ้ ดยมีชอ้ แบะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ ำหนดไวิในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓
๑.๔
๑.๕

๑.๖

สัญ ญาซือ้ ขายคอมพิวเตอร์
แบบหนังสือคํา้ ประกับ
(๑) หลักประกันสัญญา
บทนิยาม
(๑) ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
แบบบัญชีเอกสารทีก่ ำหนดไวิในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชว่ั คราว เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบ
ทีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ื ไวในบัญชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนขือ่ ให้เป็นผู้
ทิง้ งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศฃองกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็น
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราฃกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพขายพัสดุทป่ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยขน่รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอ
ให้แก่ สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธึห๋ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูย้ น่ื ข้อเสนอได้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธีแ้ ละความคุม้ กันเข่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(516(±โ๐ก ( ว 0ิ ^6โก๓ อก1: ? โ00น1'61าก6กI: 6 - (วิ!3) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนที่ ® อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจำกัด ให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายซือ่ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหาซนจำกัด ให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญ ชีรายซือ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ข่นติ บิ คุ คล ให้
ยืน่ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผูน้ น้ั สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประซาซนของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนทีม่ ไิ ด้ถอื สัญซาติไทย พร้อม
ทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ว่ มค้า ให้ยน่ื
สำเนาสัญ ญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไวีใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๔.๑) ใบสำเนาทะเบียนพาณีซย์
(๔.๒) ใบสำเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
(๔.๓) สำเนาหน้าสมุดบัญชี
(๔.๔) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๔.๔) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน

(๕:) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ โ0โ ค ๒
(^0โ1:ลช๒ 0๐(ะชกา6ท!; 1=๐โกาล!;)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้เดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ โอโ โ!๒ (โ๐โ!:ลเว๒
0๐(ะนเาก6ท!: โ๐โ!'กล!;)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างห้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ กระทำการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอำนาจซึง่ ติดอากรแสตม,ปต๋ ามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอำนาจและผูร้ บั มอบ
อำนาจ ทัง้ นีห้ ากผูร้ บั มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูท้ บ่ี รรลุนติ ภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูป รายการละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ตามข้อ
๔๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ โอโ โ!๒
(โ๐โ!:ลเว๒ อ0(ะนกา6ท!: โ0 โ๓ ล!;)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ โอโ ค ๒ (โ๐โ!:ล๖๒
[ว0(1ชกกอก!; โ๐โ๓ ล!;)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ ำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นโ้ี ดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ โอโ โ!๒ (โ๐โ!;ล!ว๒ อ(Xน๓ 6ท!; โ0 โ๓ล!;)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง
ทัง้ นี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิน้ ซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีอากรอืน่ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทัง้
ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ม.๘ ถ.ศรีธรรมราช ต.โพธิเ้ สด็จ
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราซ
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับกัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือ้ ขาย หรือวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้สง่ มอบพัสดุ

๔.๔ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ๑.คอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต จำนวน ๒ เครือ่ ง ๒.เคส
คียบ์ อร์ด จำนวน ๒ เครือ่ ง ๓.คอมพิวเตอร์โบิต'บคุ๊ จำนวน ๑๔ เครือ่ ง ๔.เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๗ เครือ่ ง ๔.
ขุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๖๗ เครือ่ ง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราขการ
สำหรับแคตตาล็อกทีแ่ นบให้พจิ ารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี ำนาจทำนิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะฃอดูตน้ ฉบับแคตตาล็อก ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน
๔.๕ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุทเ่ี สนอ จำนวน ๑ (เฉพาะโน๊ตบุต๊ และ
เครือ่ งพิมพ์ฉดี หมีก) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบ ายเอกสารตามที่ สำนักงาน กำหนด โดยลงลายมือผูย้ น่ื
ข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารทีจ่ ดั ส่งหรือนำมาแสดง ตาม,บญ
ั ชี
เอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพือ่ ใข้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๔ กันยายน
๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคีกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ม.๘ ถ.ศรีธรรมราช
ต.โพธึเ๋ สด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ทัง้ นี้ สำนักงานจะไม่รบั ผิดขอบในความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ แก1ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเ่ หลือ
หรือไมใช้แล้ว สำนักงานจะคืนให้แก่ผยู้ น่ื ข้อเสนอา
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
ฯลๆ ให้ถถ่ี ว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทง้ั หมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงือ่ นไขใน
เอกสารประกวดราคาซือ้ อิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ กัน ยายน ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมือ่ พ้นกำหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยืน่ ข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท เ^เว!1 คเ6 (^อปลเว๒ อ0(ะบ๓ 6ท1:1=0โ๓ลไ:) โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร 90? ศ ๒ ก่อนทีจ่ ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บ}ว๒ลช) เพือ่ เป็นการ
เสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ตามข้อ ๑.๔
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายซือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอ

ะ^.

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ น่ื ข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.(ะ
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอดังกล่าวเป็น
ผูท้ ง้ิ งาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ มีใข่เป็นผูร้ เื ริม่ ให้มกี ารกระทำดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ สำนักงาน
๔.๑๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏิบต้ ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบต้ ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว่ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็น ราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีอน่ื ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จา่ ยทิง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
กำหนด
(๔) ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่ สนอแล้วไม่ได้
(๔) ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไว้ในเว็บไซต์ ผ ผ ว โ ๐(ะนโ6๓ 6ก!:.ฐอ/ผา
๕. หลักเกณฑ์และสิทธื้ในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ สำนักงาน
จะพิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ สำนักงาน จะ
พิจารณาจาก ราคารวม
๔.๓ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบีตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการยืน่
ข้อเสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม,รับพิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุทจ่ี ะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีส่ ำนักงานกำหนดไว็ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้
๔.๔ สำนักงานสงวนสิทธไม่พจิ ารณาข้อเสนอจองผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม่มกี ารผ่อนผัน
ในกรณีตงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญ ชีรายชือ่ ผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญ ชีรายชือ่ ผูซ้ อ้ื เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน
(๒) ไม่กรอกชือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก'ผยู้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญ ญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสทิ ธิให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติมได้ สำนักงาน มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริง
ดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๕.๖ สำนักงานทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาตํา่ สุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่
เสนอทัง้ หมดล็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พ จิ ารณาจัดซือ้ เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้ เพือ่
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ สำนักงาน จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอเป็นผูท้ ง้ิ งานไม่วา่ จะเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกหรือไม่กต็ าม
หากมีเหตุทเ่ี ชือ่ ถือได้วา่ การยืน่ ข้อเสนอกระทำการโดยไม่สจุ ริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชอ่ื
บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืน่ มาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาตํา่ สุด เสนอราคาตํา่ จนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน จะให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอนัน้ ซืแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ ำให้เชือ่ ได้วา่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอ
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชีแ้ จงไม่เป็นทีร่ บั พิง
ได้ สำนักงาน มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายบัน้ ทัง้ นี้ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญ ญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีช่ นะการประกวดราคาหรือทีไ่ ด้รบั การ
ดัดเลือกมีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่
ใดในการเสนอราคา

๖.

การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีทผ่ี ขู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิง่ ของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วนั ทีท่ ำข้อตกลงซือ้ สำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญ ญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีทผ่ี ขู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิง่ ของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงานเท็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซือ้ ขายตามแบบสัญ ญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงาน
ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญ ญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าสิง่ ของทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํทธ่ี นาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีท่ ใ่ี ช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ ชำระต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทำสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํา้ ประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิขย์และ'ประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตาม'ประกาศ'ของธนาคารแห่ง'ประเทศ'ไทย ตาม
รายซือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา้ ประกันของ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันทีผ่ ซู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายแล้ว
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ตามอัตราส่วนของพัสดุทซ่ี อ้ื ซึง่ สำนักงาน ได้รบั มอบไว้
แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าสิง่ ของซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และ
ค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวงแล้วให้แก'ผยู้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเสือกให้เป็นผูข้ าย เมือ่ ผูข้ ายได้สง่ มอบสิง่ ของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซือ้ ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบสิง่ ของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญ ญาซือ้ ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือ
ข้อตกลงซือ้ ขายเป็นหนังสือ ให้คดิ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิง่ ของทีย่ งั ไมได้รบั มอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ทำสัญญาซือ้ ขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงซือ้ เป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายที่
เกิดขึน้ ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงาน ได้รบั มอบสิง่ ของ โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแกไขให้ใช้การได้ดดี งั เดิมภายใน ๔ วัน นับลัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่น1ข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซือ้ ครัง้ นีไ้ ด้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓
การลงนามในสัญ ญาจะกระทำได้ ต่อเมือ่ สำนักงานได้รบั อนุมตั เิ งินค่าพัสดุจาก
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้วเท่านัน้
๑๐.๒ เมือ่ สำนักงานได้คดั เลือกผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูข้ าย และได้ตกลงซือ้ สิง่ ของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสัง่ หรือนำสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนัน้ ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ เป็นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรือนำสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ขู้ ายสัง่ หรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เซ่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญ าตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิง่ ของนัน้ โดยเรืออืน่ ทีม่ ใิ ช่เรือไทย ซึง่ จะต้องได้รบั อนุญาตเซ่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีทโ่ี ม่ปฏิบต้ ตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับ ผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวี
๑๐.๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ สำนักงานได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซือ้ เป็น
หนังสือภายในเวลาทีก่ ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยืน่ ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก
ผูอ้ อกหนังสือคํา้ ประกันการยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอืน่ (ถ้ามี)
รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็นผูท้ ง้ิ งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิท้ จ่ี ะแก่ไขเพิม่ เติมเงือ่ นไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงซือ้ เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีทเ่ี อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏิบต้ ติ ามคำวินจิ ฉัยของสำนักงาน คำวินจิ ฉัยดังกล่าวให้ถอื เป็นทีส่ ดุ และผูย้ น่ื
ข้อเสนอไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยใดๆ เพิม่ เติม
๑๐.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซือ้ ในกรณีตอ่ ไปนืโ้ ด้ โดยทีผ่ ยู้ น่ื 'ขอ้ เสนอ,จะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้
(๑) สำนักงานไม่ได้รบั การจัดสรรเงินทีจ่ ะใช้ในการจัดซือ้ หรือทีไ่ ด้รบั จัดสรรแต่
ไม่เพียงพอทีจ่ ะทำการจัดซือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไป
(๒) มีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีซ่ นะการจัดซือ้ หรือทีไ่ ด้รบั การ
คัดเสือกมีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่
ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก,สำนักงาน หรือ
กระทบต่อประโยขน่สาธารณะ
(๔) กรณีอน่ื ในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ซึง่ ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

©๑. การปฏินัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผูย้ น่ื ข้อเสนอทึโ๋ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นผูข้ ายต้องปฏิบตี ิ
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบต้ งิ านแล้วเสรืจตามสัญญาของผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกให้เป็นผูข้ ายเพือ่ นำมาประเมินผลการปฏิบตี งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นี้ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทก่ี ำหนดจะถูกระงับการยืน่
ข้อเสนอหรือทำสัญ ญากับสำนักงานไว้ขว่ั คราว

