(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
/ ๒๕๖๓
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศสานักงานธนานุเคราะห์
ลงวันที่
พฤษภาคม ๒๕๖๓
ส ำนั กงำนธนำนุ เครำะห์ ซึ่ งต่ อไปนี้ เรี ยกว่ ำ "ส ำนั กงำน" มี ควำมประสงค์ จะประกวดรำคำจั ดซื้ อ
เครื่ องคอมพิ วเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์ ประมวลผล ส ำหรั บสถำนธนำนุ เครำะห์ ๔๐ (จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยำ) และ
สถำนธนำนุเครำะห์ ๔๑ (จังหวัดชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดและขอบเขตของงำน
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญำซื้อขำย
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๔. ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งอยู่ ระหว่ำ งถูกระงับกำรยื่นข้ อเสนอหรือท ำสั ญญำกับหน่ ว ยงำนของรั ฐ
ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๕. ไม่เป็ น บุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ ทิ้งงำน
ของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลำง ซึ่ ง รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ ง งำน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ

-๒–
๗. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพให้ขำยตำมที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๘. ไม่เป็น ผู้ มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้ แก่ส ำนักงำน
ณ วัน ประกำศประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิก ส์ หรือไม่เป็นผู้ ก ระทำกำรอันเป็ นกำรขั ดขวำง กำรแข่ง ขันอย่ำ ง
เป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็ นผู้ ได้รั บเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐ บำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบั ญชี กลำง ตำมคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๑๓. ผู้ ยื่น ข้อเสนอได้รับคัดเลื อกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ ำนบัญชีธ นำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
๑๔. ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนจำหน่ำยในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ
๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำน กำรจำหน่ำ ยพัสดุประเภทเดียวกันกับที่จัดซื้อ ในวงเงินไม่น้อย
กว่ำ ๒๕๐,๐๐๐ บำท ในสัญญำเดียว ภำยในเวลำไม่เกิน ๒ ปีนับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำหรือใบสั่ งซื้อ
อย่ำงน้อย ๑ ผลงำน และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่ วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐหรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนเชื่อถือ
โดยต้องแนบสำเนำสัญญำและหนังสือรับรองผลงำนเสนอพร้อมกำรยื่นเสนอรำคำ
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
หนั งสื อบริ คณห์ สนธิ บั ญชี รำยชื่ อกรรมกำรผู้ จั ดกำร ผู้ มี อ ำนำจควบคุ ม (ถ้ ำมี ) และบั ญชี ผู้ ถื อหุ้ นรำยใหญ่ (ถ้ ำมี )
พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง

-๓(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำของ
กำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ , สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(๔) บั ญชีเอกสำรส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ครบถ้วนแล้ว ระบบจัดซื้อ
จั ดจ้ ำงภำครั ฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะสร้ ำงบั ญชี เอกสำรส่ วนที่ ๑ ตำมแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้ โดยผู้ ยื่ นข้ อเสนอ
ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบอำนำจ
ซึ่ง ติ ด อำกรแสตมป์ ต ำมกฎหมำย โดยมี ห ลั ก ฐำนแสดงตั ว ตนของผู้ ม อบอ ำนำจและผู้ รั บ มอบอ ำนำจ ทั้ ง นี้
หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔
(๓) หนังสือตัวแทนจำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ำยในประเทศไทย
(๔) หนั งสื อรั บ รองผลงำนและส ำเนำสั ญญำกำรจำหน่ำยพัส ดุประเภทเดียวกันกับ ที่จัดซื้ อ
ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๒๕๐,๐๐๐ บำท ในสัญญำเดียว ภำยในเวลำไม่เกิน ๒ ปีนับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
และผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐหรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนเชื่อถือ
(๕) บั ญชีเอกสำรส่ ว นที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดย
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่
ก ำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ นี้ โดยไม่ มี เงื่ อนไขใดๆ ทั้ งสิ้ น และจะต้ องกรอกข้ อควำม
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำ
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้ เสนอรำคำเป็ นเงิ นบำท และเสนอรำคำได้ เพี ยงครั้ งเดี ยวและรำคำเดี ยว
โดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้
รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ
โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้ นซึ่งรวมค่ำภำษี มูลค่ ำเพิ่ ม ภำษีอำกรอื่ น ค่ำขนส่ ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง
ไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงำนธนำนุเครำะห์

-๔รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดยภำยใน
กำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำซื้อขำย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกสำนักงำนธนำนุเครำะห์ ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่ นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และหรือรำยละเอียดคุณลั กษณะเฉพำะของ เครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ สำนักงำนจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรอง
ส ำเนำถูกต้อ ง โดยผู้ มีอำนำจทำนิ ติกรรมแทนนิติบุค คล หำกคณะกรรมกำรพิจ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ มีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมำให้ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๕ วัน
๔.๕ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้ว นและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไข
ในเอกสำรประกวดรำคำซือ้ อิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. และเวลำ
ในกำรเสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้น กำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ และ
กำรเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท PDF File
(Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
ของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่สำนักงำน
ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๘ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ ยื่ นข้ อเสนอแต่ ละรำยว่ำ เป็ นผู้ ยื่ นข้ อเสนอที่ มีผลประโยชน์ ร่ วมกั นกับผู้ ยื่ นข้ อเสนอรำยอื่ น ตำมข้ อ ๑.๕ (๑)
หรือไม่หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น คณะกรรมกำรฯ
จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือ ในขณะ
ที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมคณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงำน จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน
เว้นแต่สำนักงำน จะพิจำรณำเห็นว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน

-๕๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ ยื่ นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ ด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
(ก) กรณี ใ ช้ ห ลั กเกณฑ์ ร ำคำในกำรพิ จ ำรณำผู้ ช นะกำรยื่ น ข้ อ เสนอ ส ำนั ก งำนจะพิ จ ำรณำ
จำกรำคำรวม
๕.๓ หำกผู้ ยื่ น ข้อ เสนอรำยใดมี คุณ สมบัติ ไม่ ถูก ต้อ งตำมข้อ ๒ หรือ ยื่น หลั กฐำนกำรยื่ นข้ อเสนอ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตำมข้ อ ๓ หรื อ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ถู ก ต้ อ งตำมข้ อ ๔ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด
เสนอเอกสำรทำงเทคนิ ค หรื อ รำยละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะของงำนไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอรำยละเอี ย ด
แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ ส ำนักงำนกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ ในส่ ว นที่
มิใช่สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือ
เป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
๕.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรื อสำนักงำน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงำน
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำว ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง

-๖๕.๖ สำนักงำน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอำจพิจ ำรณำเลือกซื้อในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิ ก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำซื้อก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำย
ใดๆ มิ ไ ด้ รวมทั้ ง ส ำนั ก งำนจะพิ จ ำรณำยกเลิ ก กำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ และลงโทษผู้ ยื่น ข้ อ เสนอ
เป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่ นข้อเสนอ
กระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอ
รำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจดำเนินงำน
ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือ
สำนักงำนจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถดำเนินกำรตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำน
๕.๗ ก่อนลงนำมในสั ญญำส ำนักงำนอำจประกำศยกเลิ กกำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิก ส์
ปรำกฏว่ำมีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงำน ภำยใน ๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกัน
สัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ ร้อยละ ๕ ของรำคำซื้อที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส ำนักงำนยึดถือไว้
ในขณะทำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดรำฟท์ที่ธ นำคำรเซ็นสั่ งจ่ำยให้ แก่ส ำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสั ญญำ หรือ
ก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔
หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบ
กิ จ กำรเงิ น ทุ น เพื่ อ กำรพำณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ ำประกั น ตำมประกำศของธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริ ษัทเงินทุนที่ธ นำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำ งหนังสื อ
ค้ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔

-๗(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ตำมอั ต รำส่ ว นของกำรซื้ อ ขำย ซึ่ ง ส ำนั ก งำน
ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มตลอดจนภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้ว
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖๐ ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบพัสดุตำมขอบเขตงำน
ข้ อ ที่ ๔ รำยกำรที่ ๑ ถึ ง รำยกำรที่ ๑๒ ภำยใน ๖๐ วั น และคณะกรรมกำรตรวจรั บ พั ส ดุ ฯ ได้ ต รวจรั บ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๒ เป็นจำนวน ร้อยละ ๔๐ ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบพัสดุตำมขอบเขตงำน
ข้อ ที่ ๔ รำยกำรที่ ๑๓ ถึ ง รำยกำรที่ ๒๔ ภำยใน ๙๐ วั น และคณะกรรมกำรตรวจรับ พัส ดุฯ ได้ ตรวจรั บ
เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับ ตำมสั ญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ นี้ หรือข้อตกลงซื้อขำย
เป็นหนังสือให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๒๐ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ช นะกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ได้ ท ำสั ญ ญำซื้ อ ขำยตำมแบบดั ง ระบุ ใ นข้ อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้น
ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี นับถัดจำกวันที่สำนักงำนได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี ๒๕๖๓
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุจำกงบประมำณ
ประจำปี ๒๕๖๓ แล้วเท่ำนั้น
๑๐.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อตำมกำรประกวด
รำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ แล้ ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่ งหรือนำสิ่ งของดังกล่ ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้อง
นำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์
นำวี ดังนี้

-๘–
(๑) แจ้ ง กำรสั่ ง หรื อ น ำสิ่ ง ของดั ง กล่ ำ วเข้ ำ มำจำกต่ ำ งประเทศต่ อ กรมเจ้ ำ ท่ ำ ภำยใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ด กำรให้ สิ่ ง ของดั ง กล่ ำ วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ เ ช่ น เดี ย วกั บ
เรื อ ไทย จำกต่ ำ งประเทศมำยั ง ประเทศไทย เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ ำตจำกกรมเจ้ ำ ท่ ำ ให้ บ รรทุ ก สิ่ ง ของนั้ น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ำม (๑) หรื อ (๒) ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำที่กำหนด
ดังระบุ ไ ว้ใ นข้อ ๖ ส ำนั กงำนจะริ บ หลั ก ประกัน กำรยื่น ข้อเสนอ หรื อเรี ยกร้องจำกผู้ อ อกหนังสื อค้ ำประกั น
กำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี ) รวมทั้งจะพิจำรณำให้ เป็น
ผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๐.๔ ส ำนั ก งำนสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อ กำหนดในแบบสั ญญำให้ เป็นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิ จฉัยของสำนักงำน คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ ส ำนั ก งำนอำจประกำศยกเลิ ก กำรจั ด ซื้ อ ในกรณี ต่ อ ไปนี้ ไ ด้ โดยที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำนไม่ได้
(๑) สำนักงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะทำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีก ำรกระทำที่เ ข้ำลั กษณะผู้ ยื่น ข้อ เสนอที่ ช นะกำรจั ดซื้อ หรื อที่ไ ด้รั บกำรคั ดเลื อ ก
มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น หรื อ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยอื่ น หรื อ ขั ด ขวำงกำรแข่ ง ขั น อย่ ำ งเป็ น ธรรม
หรื อสมยอมกัน กับ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือ ส่ อว่ำกระทำกำรทุ จริตอื่นใด
ในกำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สำนักงำน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณี อื่ น ในท ำนองเดี ย วกั บ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตำมที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ ง
ออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ ำ งระยะเวลำกำรจัด ซื้ อ ผู้ ยื่น ข้ อ เสนอที่ ไ ด้รั บ กำรคั ด เลื อกให้ เ ป็น ผู้ รั บ จ้ำ งต้ อ งปฏิ บั ติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

-๙–
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ส ำนั ก งำนสำมำรถน ำผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนแล้ ว เสร็ จ ตำมสั ญ ญำของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ไ ด้ รั บ
กำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญำกับสำนักงำน ไว้ชั่วครำว

สำนักงำนธนำนุเครำะห์
-----------------------------------------

