เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างพัฒนาระบบบริหารครุภัณฑ์
ตามประกาศ สานักงานธนานุเคราะห์
ลงวันที่
มกราคม ๒๕๖๓
สำนักงำนธนำนุเครำะห์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำมประสงค์จะ ประกวดรำคำจ้ำง
พัฒ นำระบบจั ดกำรครุ ภัณ ฑ์ ด้วยวิธีป ระกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ส ำนักงำนธนำนุเครำะห์
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดและขอบเขตของงำน
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ำงทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ไว้ชั่ ว ครำว เนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ ไม่ผ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมิน ผลกำรปฏิ บั ติ งำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ยบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย

-๒๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลป ระโยช น์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยอื่ น ที่ เข้ ำ ยื่ น ข้ อเสน อ
ให้แก่สำนักงำน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๒.๑๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพในกำรพัฒนำระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
๒.๑๒ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมี
อำชีพประกอบกิจกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี นับจนถึงวันที่เสนอรำคำ
๒.๑๓ ผู้ เสนอรำคำต้ อ งมี บุ ค ลำกรผู้ เชี่ ย วชำญด้ ำ นกำรพั ฒ นำระบบงำนคอมพิ ว เตอร์
ทั้ง hardware, software, database management system (DBMS) และ application software โดยต้อง
มีประสบกำรณ์ทำงำนมำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จำกั ด หรือบริษั ท มหำชนจ ำกั ด ให้ ยื่ น ส ำเนำหนั งสื อ รับ รองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอเป็ น บุ ค คลธรรมดำหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล
ให้ยื่นสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้ง
รับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี

-๓(๔) เอกสำรเพิม่ เติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี)
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้อเสนอไม่ต้องแนบบั ญ ชีเอกสำรส่ วนที่ ๑ ดังกล่ ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้ บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสื อ
มอบอำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้ รับมอบอำนำจ
ทั้งนี้ หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้อเสนอไม่ต้องแนบบั ญ ชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ
ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้ โดยไม่ มี เงื่ อ นไขใดๆ ทั้ งสิ้ น
และจะต้ อ งกรอกข้ อ ควำมให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น พร้อ มทั้ งหลั ก ฐำนแสดงตั ว ตนและท ำกำรยื น ยั น ตั ว ตนของ
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้ เ สนอรำคำเป็ น เงิ น บำทและเสนอรำคำได้ เพี ย งครั้ ง เดี ย ว
และรำคำเดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอ
รำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดยภำยใน
กำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้

-๔๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรแล้ว เสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจำก
วันลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก สำนักงำน ให้เริ่มทำงำน
๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไข ใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่ น ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลำในกำร
เสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.๖ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้ องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรู ป แบบไฟล์ เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับ ผิ ดชอบตรวจสอบควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่สำนักงำนผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็ นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะที่มีกำรพิจำรณำ
ข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้
ทิ้งงำน เว้นแต่สำนักงำนจะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำวและได้ให้
ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่ เสนอจะต้ องเป็ น รำคำที่ รวมภำษี มูล ค่ำเพิ่ ม และภำษี อื่น ๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

-๕๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ ส ำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ
๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ สำนักงำน จะพิจำรณำ
จำก รำคำรวม
๕.๓ หำกผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยใดมี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ถู กต้ อ งตำมข้ อ ๒ หรือ ยื่ น หลั ก ฐำนกำรยื่ น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้ นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด
เสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียด
แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ สำนักงำนกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำร
ผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
๕.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รำกฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสำรประกวดรำคำ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจั ดซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตัดสิ น กำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ห รือในกำรทำสั ญ ญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ห รือ ส ำนักงำน มีสิ ทธิให้ ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือ
ค่ำเสี ย หำยใดๆ มิได้ รวมทั้ ง ส ำนั กงำนจะพิ จำรณำยกเลิ กกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ แ ละลงโทษผู้ ยื่ น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือ กหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่น
ข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำ
ยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

-๖ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนิ น งำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิ กส์ห รือ สำนั กงำน จะให้ ผู้ ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลั กฐำนที่ทำให้ เชื่อได้ว่ำ ผู้ ยื่นข้อเสนอ
สำมำรถด ำเนิ น งำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ เ สร็จ สมบู รณ์ หำกค ำชี้ แ จงไม่ เป็ น ที่ รับ ฟั ง
ได้ สำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำน
๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำสำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หำกปรำกฏว่ ำ มี ก ำรกระท ำที่ เข้ ำ ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะกำรประกวดรำคำหรื อ ที่ ได้ รั บ กำรคั ด เลื อ ก
มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น หรื อ มี ส่ ว นได้ เสี ย กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยอื่ น หรือ ขั ด ขวำงกำรแข่ งขั น อย่ ำงเป็ น ธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำร
เสนอรำคำ
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ ช นะกำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งท ำสั ญ ญำจ้ ำ งตำมแบบสั ญ ญำ ดั งระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ สำนักงำน ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลั ก ประกั น สั ญ ญำเป็ น จ ำนวนเงิน เท่ ำกั บ ร้อ ยละ ๕ ของรำคำค่ ำจ้ ำงที่ ป ระกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ให้
สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือ
ก่อนหน้ำนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำกำรของทำงรำชกำร
๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุ นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำ
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลั กประกัน นี้ จะคืน ให้ โดยไม่มี ดอกเบี้ ยภำยใน ๑๕ วัน นั บถั ดจำกวัน ที่ ผู้ ช นะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มี
ดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของงำนจ้ำงซึ่งสำนักงำน ได้รับมอบไว้แล้ว

-๗๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง
แล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จำนวน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ น จ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิ บัติงำน ๑.
ส่ งมอบเอกสำรออกแบบระบบบริ ห ำรครุภั ณ ฑ์ (AMS) ตำมหั ว ข้อ ๔.๑ ตำมขอบเขตงำนจ้ ำง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภำยใน ๖๐ วัน
งวดสุ ดท้ำย เป็ น จำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๗๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้ รับ จ้ำงได้ปฏิ บัติงำน
ทั้งหมดให้ แล้ วเสร็ จ เรีย บร้อ ยตำมสั ญ ญำ หรือ ข้อ ตกลงจ้ำงเป็ น หนั งสื อ หรือ ข้อ ตกลงจ้ำงเป็ น หนั งสื อ และ
สำนักงำน ได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้ำงเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้ำงนำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกส ำนั กงำน จะกำหนดค่ำปรับ ส ำหรับ กำรฝ่ ำฝื น ดังกล่ ำวเป็น จำนวนร้อ ยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงิน ของงำน
จ้ำงช่วงนั้น
๘.๒ กรณี ที่ผู้ รับ จ้ ำงปฏิ บั ติผิ ดสั ญ ญำจ้ำงนอกเหนื อ จำกข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่ำปรับ เป็ น
รำยวันในอัตรำร้อยละ๐.๑๐ ของรำคำค่ำจ้ำง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ช นะกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งได้ ทำข้อตกลงเป็นหนังสื อ หรือท ำสั ญ ญำจ้ำง
ตำมแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถัดจำกวันที่สำนักงำนได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๑ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กำรลงนำมในสั ญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๓ แล้วเท่ำนั้น
๑๐.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำม
ประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ถ้ ำ ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ งสั่ งหรื อ น ำสิ่ ง ของมำเพื่ อ งำนจ้ ำ งดั งกล่ ำ วเข้ ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติต ำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้

-๘(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่
ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุ ไว้ในข้อ ๗ ส ำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออก
หนังสือค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๐.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของสำนักงำน คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำนไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป
(๒) มี ก ำรกระท ำที่ เข้ ำ ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะกำรจั ด จ้ ำ งหรื อ ที่ ได้ รั บ กำร
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำร
เสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ ต่อไปอำจก่อให้ เกิดควำมเสี ยหำยแก่ ส ำนักงำน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจ้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

-๙๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงำน สำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้ งนี้ หำกผู้ ยื่ น ข้อ เสนอที่ ได้ รับ กำรคั ดเลื อกไม่ ผ่ ำนเกณฑ์ ที่ ก ำหนดจะถูก ระงับ กำรยื่ น
ข้อเสนอหรือทำสัญญำกับสำนักงำน ไว้ชั่วครำว
สำนักงำนธนำนุเครำะห์
มกรำคม ๒๕๖๓

หมำยเหตุ ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ (เอกสำรส่วนที่ ๑ และเอกสำรส่วน
ที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสำรจนถึงวันเสนอรำคำ

