เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
ประกวดราคาซือ้ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๖๐
สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๑ ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ "สำนักงำน" มีควำม
ประสงค์จะประกวดรำคำซื ้อด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี ้
๑. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
จำนวน
๑๓๙
ชุด
๒. ซอฟท์แวร์ ระบบปฏิบตั กิ ำร
จำนวน
๑๓๙
ชุด
(๔๓.๒๓.๓๐.๐๔ )
ซึง่ พัสดุที่จะซื ้อนี ้ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งำนมำก่อน ไม่เป็ นของเก่ำเก็บ อยูใ่ นสภำพที่จะใช้ งำนได้ ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำซื ้อด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี ้ โดยมีข้อแนะนำ และข้ อกำหนด ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ ในระบบกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำซื ้อขำยทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสือค ้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๗ บัญชีจดั สรร
บัญชีจดั สรรคอม ปี ๖๐- ลงประกำศ ๒๗ มีค.pdf
๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอรำคำต้ องเป็ นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำว
๒.๒ ผู้เสนอรำคำต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ ้งงำนของทำงรำชกำรและได้
แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับผลของกำรสัง่ ให้ นิติบคุ คลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ทิ ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
๒.๓ ผู้เสนอรำคำต้ องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้ อ
๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอรำคำต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อควำมคุ้มกัน ซึง่ อำจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศำลไทย
เว้ นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้ มีคำสัง่ ให้ สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนัน้
๒.๕ ผู้เสนอรำคำต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ประเมินสิทธิผ้ เู สนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ ำเสนอรำคำ
และห้ ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
๒.๖ ผู้เสนอรำคำต้ องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ บื ้องต้ นในกำรซื ้อของสำนักงำน
๒.๗ บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่จะเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำต้ องไม่อยูใ่ นฐำนะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรื อแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสำระสำคัญ
๒.๘ บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่จะเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึง่ ได้ ดำเนินกำรจัดซื ้อจัด
จ้ ำงด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐ
๒.๙ คูส่ ญ
ั ญำต้ องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้ นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคูส่ ญ
ั ญำอำจจ่ำยเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้ องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้ อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำง
ภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้

(๑) ในกรณีผ้ เู สนอรำคำเป็ นนิติบคุ คล
(ก) ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญหรื อห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดั กำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ ำมี) พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(ข) บริษัทจำกัดหรื อบริ ษัทมหำชนจำกัด ให้ ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ ำมี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นรำย
ใหญ่ (ถ้ ำมี) พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ เู สนอรำคำเป็ นบุคคลธรรมดำหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ คุ คลให้ ยื่น สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นนั ้ สำเนำข้ อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน พร้ อมทังรั้ บรองสำเนำถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ เู สนอรำคำเป็ นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็ นผู้ร่วมค้ ำ ให้ ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ ำร่วมค้ ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ ำ และในกรณีที่ผ้ เู ข้ ำร่วมค้ ำฝ่ ำยใดเป็ นบุคคล
ธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย ก็ให้ ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรื อผู้ร่วมค้ ำฝ่ ำยใดเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ ยื่นเอกสำรตำมที่
ระบุ ไว้ ใน (๑)
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ ำมี)
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (ถ้ ำมี)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัด
จ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) แคตตำล็อกและหรื อแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้ อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอำนำจซึง่ ปิ ดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผ้ เู สนอรำคำ มอบ
อำนำจให้ บคุ คลอื่น ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำในกำรเสนอรำคำทำง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๓) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้ อ ๕
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัด
จ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ อง
กรอกข้ อควำมให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ โดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้ องเสนอรำคำเป็ นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอ
รำคำรวมและหรื อรำคำต่อหน่วย และหรื อต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ำยใบเสนอรำคำให้ ถกู ต้ อง โดยคิด
รำคำรวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ ทังปวง
้
จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต ๑ อ.เมืองปทุมธำนี
รำคำที่เสนอ จะต้ องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน นับแต่วนั เสนอรำคำ โดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้ องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้เสนอรำคำจะต้ องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำซื ้อขำย
๔.๔ ผู้เสนอรำคำจะต้ องส่งแคตตำล็อกและหรื อแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะเฉพำะ
ของ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้ วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(DLIT) จำนวน ๑ ชุด ไปพร้ อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี ้สำนักงำนจะยึดไว้ เป็ นเอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้ พิจำรณำ หำกเป็ นสำเนำรูปถ่ำยจะต้ องรับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยผู้มีอำนำจทำนิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มีควำม
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้เสนอรำคำจะต้ องนำต้ นฉบับมำให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้เสนอรำคำจะต้ องส่งตัวอย่ำงของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ โดยลงลำยมือผู้เสนอรำคำ
พร้ อมประทับตรำ (ถ้ ำมี) กำกับในเอกสำรด้ วย พร้ อมสรุปจำนวนเอกสำรที่จดั ส่งหรื อนำมำแสดง ตำมบัญชีเอกสำร
ส่วนที่ ๒ เพื่อใช้ ในกำรตรวจทดลองหรื อประกอบกำรพิจำรณำ ในวันที่ ........................ ระหว่ำง
เวลำ ........................ น. ถึง ........................ น. ณ สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต ๑ อ.
เมืองปทุมธำนี
ทังนี
้ ้สำนักงำนจะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ ้นแก่ตวั อย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือ
หรื อไม่ใช้ แล้ ว สำนักงำนจะคืนให้ แก่ผ้ เู สนอรำคำ
๔.๖ ก่อนกำรเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ

ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้ ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้ อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้เสนอรำคำจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพ้ นกำหนดเวลำยื่นข้ อเสนอและเสนอรำคำแล้ ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้ อเสนอและกำร
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็ นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้ อ ๑.๕ (๑) ณ
วันประกำศประกวดรำคำหรื อไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรื อ ในขณะที่มี
กำรพิจำรณำข้ อเสนอว่ำ มีผ้ เู สนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรมตำม
ข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนันออกจำกกำรเป็
้
นผู้เสนอรำคำ และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้
เสนอรำคำดังกล่ำวเป็ นผู้ทิ ้งงำน เว้ นแต่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ วำ่
ผู้เสนอรำคำรำยนันเป็
้ นผู้ที่ให้ ควำมร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้ เป็ นผู้ริเริ่มให้ มี
กำรกระทำดังกล่ำว
๔.๘ ผู้เสนอรำคำจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้ องเป็ นรำคำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ ำมี) รวม
ค่ำใช้ จำ่ ยทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้เสนอรำคำจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ ำสูก่ ระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่
กำหนด
(๔) ห้ ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(๕) ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้ วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้ องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้ อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื ้อจัด
จ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่ำงหนึง่ อย่ำงใดดังต่อไปนี ้ จำนวน ๓๑๙,๗๐๐.๐๐ บำท (สำม
แสนหนึง่ หมื่นเก้ ำพันเจ็ดร้ อยบำทถ้ วน)

๕.๑ หนังสือค ้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสือค ้ำประกัน ดัง
ระบุในข้ อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสัง่ จ่ำยให้ แก่สำนักงำน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยื่นกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อก่อนหน้ ำนันไม่
้ เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย
กรณีที่ผ้ เู สนอรำคำนำเช็คที่ธนำคำรสัง่ จ่ำยหรื อพันธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเป็ นหลักประกันกำร
เสนอรำคำ จะต้ องส่งต้ นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำให้ ส่วนรำชกำรตรวจสอบควำมถูกต้ อง ใน
วันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
ตำมแบบตัวอย่ำงหนังสือค ้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศ (หลักประกันกำร
เสนอรำคำ) กำหนดให้ ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ เป็ นผู้วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ดังนัน้ กรณีที่ผ้ เู สนอรำคำที่เสนอ
รำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ ำ" ประสงค์จะใช้ หนังสือค ้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็ น
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ ดำเนินกำรดังนี ้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ ำได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึง่ ต้ องวำง
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมกิจกำรร่วมค้ ำ เท่ำนัน้
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ ำไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึง่ ต้ องวำง
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมนิติบคุ คลรำยใดรำยหนึง่ ตำมที่สญ
ั ญำร่วมค้ ำกำหนดให้ เป็ นผู้เข้ ำเสนอรำคำกับ
ทำงรำชกำร
ทังนี
้ ้ "กิจกำรร่วมค้ ำที่จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ ำที่จดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คลต่อหน่วยงำนของรัฐซึง่ มีหน้ ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์)
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้ อนี ้สำนักงำนจะคืนให้ ผ้ เู สนอรำคำหรื อผู้ค ้ำประกันภำยใน ๑๕
วัน นับถัดจำกวันที่ได้ พิจำรณำในเบื ้องต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ เู สนอรำคำรำยที่คดั เลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ ทำสัญญำหรื อข้ อตกลง หรื อเมื่อผู้เสนอรำคำได้ พ้นจำกข้ อผูกพันแล้ ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้ อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้สำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ รำคำ และจะพิจำรณำจำก รำคำต่อรำยกำร
๖.๒ หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตำมข้ อ ๒ หรื อยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้ อเสนอ
ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ ๓ หรื อยื่นข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตำมข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนัน้ เว้ นแต่เป็ นข้ อผิดพลำด หรื อผิดหลง

เพียงเล็กน้ อย หรื อผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่
มิใช่สำระสำคัญ ทังนี
้ ้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็ นประโยชน์ตอ่ สำนักงำนเท่ำนัน้
๖.๓ สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้ อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนันในบั
้ ญชีผ้ รู ับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรำยชื่อผู้ซื ้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบ
กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิ คุ คล หรื อลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงหนึง่ อย่ำงใด หรื อ
ทังหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจั
้
ดซื ้อจัดจ้ ำงด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสำระสำคัญ หรื อมีผลทำให้ เกิดควำมได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ เู สนอรำคำรำยอื่น
๖.๔ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรื อสำนักงำนมีสิทธิให้ ผ้ เู สนอรำคำชี ้แจงข้ อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ
หรื อข้ อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผู้เสนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับรำคำหรื อไม่ทำสัญญำ
หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรื อไม่ถกู ต้ อง
๖.๕ สำนักงำนทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรื อรำคำหนึง่ รำคำใด หรื อรำคำที่เสนอ
ทังหมด
้
ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื ้อในจำนวน หรื อขนำด หรื อเฉพำะรำยกำรหนึง่ รำยกำรใด หรื ออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดซื ้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็ นสำคัญ และให้ ถือว่ำกำรตัดสินของ สำนักงำนเป็ นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรี ยกร้ อง ค่ำเสียหำยใดๆ
มิได้ รวมทังส
้ ำนักงำน จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็ นผู้ทิ ้งงำน ไม่
ว่ำจะเป็ นผู้เสนอรำคำที่ได้ รับกำรคัดเลือกหรื อไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ วำ่ กำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สจุ ริต
เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื่อบุคคลธรรมดำ หรื อนิตบิ คุ คลอื่นมำยื่นข้ อเสนอแทน เป็ นต้ น
๖.๖ ในกรณีที่ปรำกฏข้ อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้ อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้ รับกำรคัดเลือกเป็ นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้ อ
๑.๕ สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้ รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และสำนักงำนจะพิจำรณำ
ลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนันเป็
้ นผู้ทิ ้งงำน
ในกรณีนี ้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้ วจะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอ

รำคำดังกล่ำวได้
๗.

การทาสัญญาซือ้ ขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผ้ ชู นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วน
ภำยใน ๕ วันทำกำรของทำงรำชกำร นับแต่วนั ที่ทำข้ อตกลงซื ้อ สำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้ อตกลงเป็ นหนังสือ
แทนกำรทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผ้ ชู นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วน
ภำยใน ๕ วันทำกำรของทำงรำชกำร หรื อสำนักงำนเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตำมข้ อ ๗.๑ ผู้ชนะ
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทำสัญญำซื ้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้ อ ๑.๓ กับสำนักงำน
ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้ รับแจ้ งและจะต้ องวำงหลักประกันสัญญำเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับร้ อยละ ๕ ของรำคำ
สิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ สำนักงำนยึดถือไว้ ในขณะทำสัญญำ โดยใช้ หลักประกันอย่ำงหนึง่ อย่ำง
ใดดังต่อไปนี ้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนำคำรสัง่ จ่ำยให้ แก่สำนักงำน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรื อก่อนหน้ ำนัน้ ไม่
เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
(๓) หนังสือค ้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค ้ำประกัน ดังระบุในข้ อ
๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค ้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริษัทเงินทุน หรื อ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค ้ำประกัน
ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึง่ ได้ แจ้ งชื่อเวียนให้ สว่ นรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ ว โดยอนุโลมให้ ใช้ ตำม
แบบหนังสือค ้ำประกัน ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผ้ ชู นะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้ นจำกข้ อผูกพันตำมสัญญำซื ้อขำยแล้ ว
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื ้อขำยข้ อ ๑๐ ให้ คดิ ในอัตรำร้ อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ ทำข้ อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทำสัญญำซื ้อขำย ตำม
แบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื ้อขำยที่เกิดขึ ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่ผ้ ซู ื ้อรับมอบ โดยผู้ขำยต้ องรี บจัดกำรซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ กำรได้ ดี

ดังเดิมภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้ รับแจ้ งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื ้อครัง้ นี ้ ได้ มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงำนได้ รับอนุมตั เิ งินค่ำพัสดุจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ วเท่ำนัน้
๑๐.๒ เมื่อสำนักงำนได้ คดั เลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้ เป็ นผู้ขำย และได้ ตกลงซื ้อสิ่งของตำม
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ ำผู้ขำยจะต้ องสัง่ หรื อนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศและของนันต้
้ อง
นำเข้ ำมำโดยทำงเรื อในเส้ นทำงที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้ บริกำรรับขนได้ ตำมที่รัฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึง่ เป็ นผู้ขำย จะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชย
นำวี ดังนี ้
(๑) แจ้ งกำรสัง่ หรื อนำสิ่งของที่ซื ้อขำยดังกล่ำวเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู ำยสัง่ หรื อซื ้อของจำกต่ำงประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวง
คมนำคม ประกำศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดกำรให้ สิ่งของที่ซื ้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกกรมเจ้ ำท่ำ ให้ บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรื ออื่น
ที่มิใช่เรื อไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญำตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตำม (๑) หรื อ (๒) ผู้ขำยจะต้ องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้ วย กำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๐.๓ ผู้เสนอรำคำซึง่ สำนักงำนได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทำสัญญำ หรื อข้ อตกลงภำยในเวลำที่
ทำงรำชกำรกำหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ สำนักงำนจะริ บหลักประกันกำรยื่นข้ อเสนอหรื อเรี ยกร้ องจำกผู้ออกหนังสือ
ค ้ำประกันกำรยื่นข้ อเสนอทันทีและอำจพิจำรณำเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ ำมี) รวมทังจะพิ
้ จำรณำ ให้
เป็ นผู้ทิ ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๑๐.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้ อกำหนดในแบบสัญญำให้ เป็ นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ ำมี)
สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๑
มีนำคม ๒๕๖๐

