เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๒,๐๒๕ ตัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สํานักงาน" มีความประสงค#จะ
ประกวดราคาซื้อด&วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ตามรายการ ดังนี้
ปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท#)
จํานวน
๒,๐๒๕
ตัน
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต&องเป6นของแท& ของใหม ไมเคยใช&งานมากอน ไมเป6นของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช&งานได&ทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว&ในเอกสารประกวดราคาซื้อด&วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ฉบับนี้ โดยมี
ข&อแนะนํา และข&อกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว&ในระบบการจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว&ในระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ คุณสมบัติผู&เสนอราคา
คุณสมบัติเพิ่มเติม.pdf
๑.๘ พื้นที่สงมอบปูน นาน
นาน.pdf
๑.๙ พื้นที่สงมอบปูน แพร
แพร.pdf
๑.๑๐ พื้นที่สงมอบปูน พะเยา
พะเยา.pdf

๑.๑๑

พื้นที่สงมอบปูน เชียงราย
เชียงราย.pdf
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเป6นบุคคลล&มละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเป6นบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นข&อเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว&
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเป6นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว&ในบัญชีรายชื่อผู&ทิ้งงานและได&แจ&งเวียนชื่อให&เป6นผู&ทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู&ทิ้งงานเป6นหุ&นสวน
ผู&จัดการ กรรมการผู&จัดการ ผู&บริหาร ผู&มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด&วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต&องห&ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ&างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ ผู&เสนอราคาต&องเป6นผู&มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ดังกลาว
๒.๘ ผู&เสนอราคาต&องไมเป6นผู&มีผลประโยชน#รวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่นที่เข&ายื่นข&อเสนอ
ให&แก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# หรือไมเป6นผู&กระทําการอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เป6นธรรม ตามข&อ ๑.๕
๒.๙ ผู&เสนอราคาต&องไมเป6นผู&ได&รับเอกสิทธิ์หรือความคุ&มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เว&นแตรัฐบาลของผู&เสนอราคาได&มีคําสั่งให&สละเอกสิทธิ์และความคุ&มกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ไมเป6นผู&ที่ไมผานเกณฑ#การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด
๒.๑๑ ผู&เสนอราคาต&องไมอยูในฐานะเป6นผู&ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกต&องครบถ&วนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู&เสนอราคาต&องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#(eGovernment Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๓ ผู&เสนอราคาซึ่งได&รับคัดเลือกเป6นคูสัญญาต&องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเว&นแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป6นเงินสดก็ได&ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๒.๑๔ ผู&เสนอราคาต&องไมเป6นผู&ที่ถูกประเมินสิทธิผู&เสนอราคาในสถานะที่ห&ามเข&าเสนอราคา
และห&ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๑๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข&าเป6นคูสัญญาต&องไมอยูในฐานะเป6นผู&ไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกต&องครบถ&วนในสาระสําคัญ
๒.๑๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข&าเป6นคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งได&ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ&างด&วยระบบอิเล็กทรอนิกส# (e-Government Procurement : e-GP) ต&องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส# ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต#ศูนย#ข&อมูลจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐ
๒.๑๗ คูสัญญาต&องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เว&นแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป6นเงินสดก็ได&

๒.๑๘ ตามเอกสารแนบท&ายเพิ่มเติม
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&าง
ภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# โดยแยกเป6น ๒ สวน คือ
๓.๑ สCวนที่ ๑ อยCางนอยตองมีเอกสารดังตCอไปนี้
(๑) ในกรณีผู&เสนอราคาเป6นนิติบุคคล
(ก) ห&างหุ&นสวนสามัญหรือห&างหุ&นสวนจํากัด ให&ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ&นสวนผู&จัดการ ผู&มีอํานาจควบคุม (ถ&ามี) พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให&ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห#สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู&จัดการ ผู&มีอํานาจควบคุม (ถ&ามี) และบัญชีผู&ถือหุ&นราย
ใหญ (ถ&ามี) พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง
(๒) ในกรณีผู&เสนอราคาเป6นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลให&ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู&นั้น สําเนาข&อตกลงที่แสดงถึงการเข&าเป6นหุ&นสวน (ถ&ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู&เป6นหุ&นสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู&เป6นหุ&นสวนที่มิได&ถือสัญชาติไทย พร&อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต&อง
(๓) ในกรณีผู&เสนอราคาเป6นผู&เสนอราคารวมกันในฐานะเป6นผู&รวมค&า ให&ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข&ารวมค&า และเอกสารตามที่ระบุไว&ใน (๑) หรือ (๒) ของผู&รวมค&า แล&วแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย#
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได&ยื่นพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#ตามแบบในข&อ ๑.๖ (๑) โดยไมต&องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สCวนที่ ๒ อยCางนอยตองมีเอกสารดังตCอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู&เสนอราคามอบอํานาจให&บุคคลอื่นกระทําการแทนให&แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปcตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู&มอบอํานาจและผู&รับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผู&รับมอบอํานาจเป6นบุคคลธรรมดาต&องเป6นผู&ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล&วเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข&อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได&ยื่นพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# ตามแบบในข&อ ๑.๖ (๒) โดยไมต&องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู&เสนอราคาต&องยื่นข&อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วย
อิเล็กทรอนิกส#ตามที่กําหนดไว&ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต&องกรอก
ข&อความให&ถูกต&องครบถ&วน พร&อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตอนของผู&เสนอราคา โดยไมต&องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
(๑) ผู&เสนอราคาต&องจัดทําเอกสารสําหรับใช&ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล#เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู&เสนอราคาต&องเป6นผู&รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ&วน

ถูกต&อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอรคา แล&วจึงสงข&อมูล (Upload) เพื่อเป6นการเสนอ
ราคาให&แกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#
(๒) ให&ผู&เสนอราคานําข&อมูล PDF File ที่ได&จัดเตรียมไว&ตาม 4.1 มาดําเนินการบันทึก
และสงข&อมูล (Upload) เพื่อเป6นการเสนอราคาให&แกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วย
อิเล็กทรอนิกส# ภายในวัน และเวลาที่ประกาศกําหนด โดยผู&เสนอราคาต&องเป6นผู&รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ&วน
ถูกต&อง ในการบันทึกและสงข&อมูล (Upload) ของตนกอนที่จะยืนยันการเสนอราคา
๔.๒ ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอราคาเป6นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว&ท&ายใบเสนอราคาให&ถูกต&อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช&จายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสง
มอบพัสดุให& ณ สถานีพัฒนาที่ดินนาน แพร พะเยา และเชียงราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท&ายเพิ่มเติม)
ราคาที่เสนอ จะต&องเสนอกําหนดยืนราคาไมน&อยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู&เสนอราคาต&องรับผิดชอบราคาที่ตนได&เสนอไว& และจะถอนการเสนอราคามิได&
๔.๓ ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู&เสนอราคาจะต&องสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท#) ไปพร&อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้สํานักงานจะยึดไว&เป6นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ผู&เสนอราคาจะต&องสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม โดยลงลายมือผู&เสนอ
ราคาพร&อมประทับตรา (ถ&ามี) กํากับในเอกสารด&วย พร&อมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชี
เอกสารสวนที่ ๒ เพื่อใช&ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ นาน เลขที่ ๙๕ หมู ๑๑ ตําบลดูใต&
อําเภอเมือง จังหวัดนาน
ทั้งนี้ สํานักงานจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือ
หรือไมใช&แล&ว สํานักงานจะคืนให&แกผู&เสนอราคา
๔.๖ กอนการเสนอราคา ผู&เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให&ถี่ถ&วนและเข&าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นข&อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
๔.๗ ผู&เสนอราคาจะต&องยื่นข&อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วย
อิเล็กทรอนิกส# ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพ&นกําหนดเวลายื่นข&อเสนอและเสนอราคาแล&ว จะไมรับเอกสารการยื่นข&อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู&เสนอราคาต&องจัดทําเอกสารสําหรับใช&ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล#เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู&เสนอราคาต&องเป6นผู&รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ&วน
ถูกต&อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอรคา แล&วจึงสงข&อมูล (Upload) เพื่อเป6นการเสนอ
ราคาให&แกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู&เสนอราคาแตละรายวา เป6นผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ตามข&อ ๑.๕ (๑)

หากปรากฏวาผู&เสนอราคารายใดเป6นผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผู&ยื่นข&อเสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกันนั้นออกจากการเป6นผู&เสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#กอนหรือ ในขณะที่มี
การพิจารณาข&อเสนอวา มีผู&เสนอราคารายใดกระทําการอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรมตามข&อ
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู&เสนอราคารายนั้นออกจากการเป6นผู&เสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู&เสนอราคาดังกลาว
เป6นผู&ทิ้งงาน เว&นแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะวินิจฉัยได&วาผู&เสนอราคารายนั้นเป6น
ผู&ที่ให&ความรวมมือเป6นประโยชน#ตอการพิจารณาของทางราชการและมิได&เป6นผู&ริเริ่มให&มีการกระทําดังกลาว
หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส# หนวยงานของรัฐตรวจสอบพบวาผู&เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผู&เสนอราคารายใดราย
หนึ่งกระทําการอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรมตามข&อ 1.6 (2) หนวยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิ
การเป6นผู&ชนะการเสนอราคาโดยไมเรียกผู&เสนอราคาเข&ามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผู&เสนอราคาที่กระทําการอัน
เป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรมเป6นผู&ทิ้งงานได&
๔.๘ ผู&เสนอราคาจะต&องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว&ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
(๒) ราคาที่เสนอจะต&องเป6นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ&ามี) รวม
คาใช&จายทั้งปวงไว&ด&วยแล&ว
(๓) ผู&เสนอราคาจะต&องลงทะเบียนเพื่อเข&าสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผู&เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล&วไมได&
(๕) ผู&เสนอราคาต&องศึกษาและทําความเข&าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด&วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว&ในเว็บไซต# www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข&อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ครั้งนี้ สํานักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช&หลักเกณฑ# ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๒ หากผู&เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกต&องตามข&อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข&อเสนอ
ไมถูกต&อง หรือไมครบถ&วนตามข&อ ๓ หรือยื่นข&อเสนอไมถูกต&องตามข&อ ๔ แล&ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะไมรับพิจารณาราคาของผู&เสนอราคารายนั้น เว&นแตเป6นข&อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน&อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด&วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป6นประโยชน#ตอสํานักงานเทานั้น
๕.๓ สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาข&อเสนอของผู&เสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผู&เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู&รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ&างด&วยอิเล็กทรอนิกส# หรือบัญชีรายชื่อผู&ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ&างด&วยอิเล็กทรอนิกส#ของสํานักงาน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส#อยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ&างด&วยอิเล็กทรอนิกส#

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส#ที่เป6นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให&เกิดความได&เปรียบเสียเปรียบแกผู&เสนอราคารายอื่น
๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#หรือสํานักงานมีสิทธิให&ผู&เสนอราคาชี้แจงข&อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข&อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข&องกับผู&เสนอราคาได& สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับข&อเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
ข&อเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกต&อง
๕.๕ สํานักงานทรงไว&ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมด ก็ได& และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได& สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน#ของทางราชการ
เป6นสําคัญ และให&ถือวาการตัดสินของ สํานักงานเป6นเด็ดขาด ผู&เสนอราคาจะเรียกร&อง คาเสียหายใดๆ มิได& รวมทั้ง
สํานักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#และลงโทษผู&เสนอราคาเป6นผู&ทิ้งงาน ไมวาจะเป6นผู&เสนอ
ราคาที่ได&รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได&วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเป6นเท็จ หรือใช&ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข&อเสนอแทน เป6นต&น
ในกรณีที่ผู&เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได&วาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ได& คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
หรือหนวยงานของรัฐจะให&ผู&เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให&เชื่อได&วา ผู&เสนอราคาสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส#ให&เสร็จสมบูรณ# หากคําชี้แจงไมเป6นที่รับฟnงได& หนวยงานของรัฐมีสิทธิที่จะ
ไมรับข&อเสนอหรือไมรับราคาของผู&เสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผู&เสนอราคาดังกลาวไมมีสิทธิเรียกร&องคาใช&จายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐ
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข&อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข&อเสนอวา ผู&เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได&รับการคัดเลือกเป6นผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส# หรือเป6นผู&เสนอราคาที่กระทําการอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม ตามข&อ
๑.๕ สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู&เสนอราคาที่ได&รับคัดเลือกรายดังกลาวออก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษ
ผู&เสนอราคารายนั้นเป6นผู&ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได&
ดําเนินการไปแล&วจะเป6นประโยชน#แกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกลาวได&
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# สามารถสงมอบสิ่งของได&ครบถ&วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําข&อตกลงซื้อ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําข&อตกลงเป6นหนังสือ แทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข&อ ๑.๓ ก็ได&
๖.๒ ในกรณีที่ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ไมสามารถสงมอบสิ่งของได&ครบถ&วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําข&อตกลงเป6นหนังสือ ตามข&อ ๖.๑ ผูช& นะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะต&องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข&อ ๑.๓ กับสํานักงานภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ได&รับแจ&งและจะต&องวางหลักประกันสัญญาเป6นจํานวนเงินเทากับร&อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส#ได&ให&สํานักงานยึดถือไว&ในขณะทําสัญญา โดยใช&หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟท#ที่ธนาคารเซ็นสั่งจายให&แกสํานักงาน โดยเป6นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหน&านั้น ไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด หนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข&อ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย#ที่ได&รับอนุญาตให&ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย#และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ดังระบุในข&อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให& โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู&ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส# (ผู&ขาย) พ&นจากข&อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล&ว
๗. อัตราคCาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท&ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#นี้ ให&คิดในอัตรา
ร&อยละ ๐.๒๐ ตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรCอง
ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ซึ่งได&ทําข&อตกลงเป6นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตาม
แบบดังระบุในข&อ ๑.๓ แล&วแตกรณี จะต&องรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมน&อยกวา ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผู&ซื้อรับมอบ โดยผู&ขายต&องรีบจัดการซอมแซมแก&ไขให&ใช&การได&ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได&รับแจ&งความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได&มาจากเงินงบประมาณประจําปo พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได& ตอเมื่อสํานักงานได&รับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําปo พ.ศ. ๒๕๖๑ แล&วเทานั้น
๙.๒ เมื่อสํานักงานได&คัดเลือกผู&เสนอราคารายใดให&เป6นผู&ขาย และได&ตกลงซื้อสิ่งของตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#แล&ว ถ&าผู&ขายจะต&องสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข&ามาจากตางประเทศและของนั้นต&อง
นําเข&ามาโดยทางเรือในเส&นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให&บริการรับขนได&ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู&เสนอราคาซึ่งเป6นผู&ขาย จะต&องปฏิบัติตามกฎหมายวาด&วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ&งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเข&ามาจากตางประเทศ ตอกรมเจ&าทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผู&ขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เว&นแตเป6นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว&นให&บรรทุกโดยเรืออื่นได&
(๒) จัดการให&สิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เว&นแตจะได&รับอนุญาตจากกรมเจ&าทา ให&บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะต&องได&รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป6นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว&นให&บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู&ขายจะต&องรับผิดตามกฎหมายวาด&วย การ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผู&เสนอราคาซึ่งสํานักงานได&คัดเลือกแล&ว ไมไปทําสัญญา หรือข&อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนด ดังระบุไว&ในข&อ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นข&อเสนอหรือเรียกร&องจากผู&ออกหนังสือ

ค้ําประกันการยื่นข&อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร&องให&ชดใช&ความเสียหายอื่น (ถ&ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให&เป6น
ผู&ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก&ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข&อกําหนดในแบบสัญญาให&เป6นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ&ามี)
๑๑.๕ หนวยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ&างในกรณีตอไปนี้ได& โดยที่ผู&เสนอ
ราคาจะเรียกร&องคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐไมได&
(๑) หนวยงานของรัฐไมได&รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช&ในการจัดซื้อจัดจ&าง
หรือเงินงบประมาณที่ได&รับจัดสรรไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ&างนั้นตอไป
(๒) มีการกระทําที่เข&าลักษณะผู&ยื่นข&อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ&างหรือที่ได&รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน#รวมกัน หรือมีสวนได&เสียกับผู&ยื่นข&อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเป6นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู&ยื่นข&อเสนอรายอื่นหรือเจ&าหน&าที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ&างตอไปอาจกอให&เกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือ
กระทบตอประโยชน#สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล&วเสร็จตามสัญญาของผู&เสนอราคาที่ได&รับการ
คัดเลือกให&เป6นผู&รับจ&างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู&ประกอบการทั้งนี้ หากผู&เสนอราคาที่ได&รับการ
คัดเลือกไมผานเกณฑ#ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข&อเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว&ชั่วคราว
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