(ร่าง)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
ประกวดราคาซื้อเป้าพลิก เป้าล้มลุก เป้าเคลื่อนที่ และเครื่องควบคุมระบบเป้าอัตโนมัติ จานวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ ศูนย์ฝึกตารวจ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "กรม" มีควำมประสงค์จะประกวด
รำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้
๑. เป้ำพลิก เป้ำล้มลุกอัตโนมัติ จำนวน ๖๐ เครื่อง, ๒. เป้ำเคลื่อนที่อัตโนมัติ จำนวน ๕ ชุด
และ ๓. เครื่องควบคุมระบบเป้ำอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด
จำนวน 1 ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้
ทั น ที และมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะตรงตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นเอกสำรประกวดรำคำซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำซื้อขำยทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.6 แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร
2.3 ผู้เสนอ...

-2๒.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัด ขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๕ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอ
รำคำและห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
๒.๖ ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อของกรม
๒.๗ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สั ญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.๙ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริ ษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ ยื่นสำเนำหนังสื อรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ เสนอรำคำเป็ นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุค คลที่มิ ใช่นิติ บุคคลให้ ยื่ น
สำเนำบั ตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่ว น (ถ้ำ มี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้ เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำร
ตำมที่ระบุ ไว้ใน (๑)
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(5) บัญชี...

-3(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔
(๒) หนั งสื อมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ เสนอรำคำ
มอบอำนำจให้บุคคลอื่น ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำในกำรเสนอ
รำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๓) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งยื่น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อจั ด จ้ ำงภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ โดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอ
รำคำรวมและหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิด
รำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ
รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้ อยกว่ำ ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอรำคำ โดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจำกวัน
ลงนำมในสัญญำซื้อขำย
๔.๔ ผู้ เสนอรำคำจะต้องส่ งแคตตำล็ อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลั กษณะ
เฉพำะของ ๑. เป้ ำพลิก เป้ำล้มลุกอัตโนมัติ ๒. เป้ำเคลื่ อนที่ อัตโนมัติ ๓. เครื่องควบคุมระบบเป้ำอัตโนมัติ
ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลั กฐำน
ดังกล่ำวนี้กรมจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
๔.๕ ก่อนกำรเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไข
ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพ้นกำหนด...

-4เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
กำรเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ
๑.๕ (๑) ณ วันประกำศประกวดรำคำหรือไม่
หำกปรำกฏต่ อ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก่ อ น
หรือในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และกรมจะ
พิจ ำรณำลงโทษผู้ เ สนอรำคำดั งกล่ ำ วเป็น ผู้ ทิ้ ง งำน เว้ นแต่ ค ณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำขอ ง
ทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
๔.๗ ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น รำคำที่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี )
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
(๔) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(๕) ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งวำงหลั ก ประกั น กำรเสนอรำคำพร้ อ มกั บ กำรเสนอรำคำทำงระบบ
กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยใช้ ห ลั ก ประกั น อย่ ำ งหนึ่ ง อย่ ำ งใดดั ง ต่ อ ไปนี้ จ ำนวน
๔๘๐,๐๐๐.- บำท (สี่แสนแปดหมื่นบำทถ้วน)
๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย
กรณีที่ผู้เสนอรำคำนำเช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเป็ นหลักประกัน
กำรเสนอรำคำ จะต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บ เอกสำรดั ง กล่ ำ วมำให้ ส่ ว นรำชกำรตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ ง ในวั น ที่
........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
ตำมแบบ...
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(หลักประกันกำรเสนอรำคำ) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ เป็นผู้วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ดังนั้น กรณีที่
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ดำเนินกำรดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึ่งต้อง
วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมกิจกำรร่วมค้ำ เท่ำนั้น
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึ่งต้อง
วำงหลั ก ประกั น กำรเสนอรำคำ ในนำมนิติ บุค คลรำยใดรำยหนึ่ งตำมที่สั ญญำร่ ว มค้ำ กำหนดให้ เ ป็น ผู้ เ ข้ ำ
เสนอรำคำกับทำงรำชกำร
ทั้งนี้ "กิจ กำรร่ ว มค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุ คคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิ จกำรร่ว มค้ำ ที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบีย น (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์)
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ำประกันภำยใน
๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรก
จะคืนให้ต่อเมือ่ ได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในกำรพิ จ ำรณำผลกำรยื่ น ข้ อ เสนอประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ กรมจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม
๖.๒ ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส่วนรำชกำรจะใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำ
ประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด
ดังนี้
๖.๒.๑ รำยกำรพิจำรณำ คือ ๑.เป้ำพลิก เป้ำล้มลุก อัตโนมัติ จำนวน ๖๐ เครื่อง,
๒.เป้ำเคลื่อนที่อัตโนมัติ จำนวน ๕ ชุด และ ๓.เครื่องควบคุมระบบเป้ำอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด
(๑) รำคำที่เสนอรำคำ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ ๕๐
(๒) คุ ณภำพและคุณสมบั ติที่เ ป็น ประโยชน์ ต่อ ทำงรำชกำร (ตั ว แปรหลั ก )
กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ ๕๐
๖.๓ หำกผู้ เ สนอรำคำรำยใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตำมข้ อ ๒ หรื อ ยื่ น หลั ก ฐำนกำร
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำร
พิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะไม่ รั บ พิ จ ำรณำรำคำของผู้ เ สน อรำคำรำยนั้ น เว้ น แต่
เป็ น ข้อผิ ด พลำด หรื อผิ ดหลงเพีย งเล็ กน้อย หรือผิ ดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำด้ว ยวิ ธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์
ต่อกรมเท่ำนั้น
6.4 กรมสงวน...
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ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำง
ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือ
ทั้งหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอีย ดแตกต่ำงไปจำกเงื่อ นไขที่ กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
๖.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือ
ข้อเท็จ จริ งอื่น ใดที่เกี่ย วข้องกับผู้ เสนอรำคำได้ กรมมีสิ ทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำหรือไม่ ทำสั ญญำ
หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุ ด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมด ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรือ อำจจะ
ยกเลิก กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้อง ค่ำเสียหำย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็ก ทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน
ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่
สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
๖.๗ ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขั นรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ
๑.๕ กรมมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และกรมจะพิจำรณำลงโทษ
ผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้
ดำเนิน กำรไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์ แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผล
กำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันทำกำรของทำงรำชกำร นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนกำรทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

7.2 ในกรณี...

-7๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันทำกำรของทำงรำชกำร หรือกรมเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภำยใน
๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำ
สิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้น
ไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ เวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะ
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำซื้อขำย
ตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้น
ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำร
ได้ดีดังเดิมภำยใน ๓๐ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่ำนั้น
๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตำม
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้น
ต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำย จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรพำณิชย์นำวี ดังนี้
(1) แจ้งกำร...
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เจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ด กำรให้ สิ่ งของที่ซื้อ ขำยดัง กล่ ำ วบรรทุ กโดยเรื อไทย หรือ เรื อที่มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ ไม่ป ฏิบั ติต ำม (๑) หรือ (๒) ผู้ ข ำยจะต้ องรับผิ ดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี
๑๐.๓ ผู้เสนอรำคำซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่
ทำงรำชกำรกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือ
ค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันทีและอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำ
ให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ
พฤศจิกำยน ๒๕๕๙

