เลขที่
ประกาศกรมธนารักษ์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
------------------------------

กรมธนารั ก ษ์ มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๒๔๘,๒๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็น บุคคลซึ่งอยู่ร ะหว่างถูกระงับ การยื่นข้อ เสนอหรือทาสัญญากับหน่ว ยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ น นิ ติ บุ คคลที่ จ ดทะเบี ยนในประเทศ ซึ่ งมี วั ตถุ ประสงค์ ในการประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกั บ
การขายและ/หรือการให้เช่า/ให้เช่าซื้อ คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยตรง
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมธนารักษ์
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ วยอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผ ลงานด้านการขายและติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้ว จานวนไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน วงเงินไม่น้อยกว่า 1.6 ล้านบาท
ต่อหนึ่งสัญญา และจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่กรมธนารักษ์เชื่อถือ ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกโดย
หัวหน้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีอานาจปฏิบัติราชการแทน หรือผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงานเอกชน
โดยถู กต้องตามกฎหมาย ทั้ งนี้ กรมธนารั กษ์ สงวนสิ ทธิ์ที่ จะตรวจสอบวินิ จฉัยข้อเท็ จจริงโดยตรงจากผู้ รับรอง
เอกสารที่เสนอมา

-212. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการ Call Center พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ให้บริการรับแจ้งเหตุขัดข้อง
ในวันที่

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างเวลา
น. ถึง
น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.treasury.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๐ ๑๗๖๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

(นางบุษกร ปราบณศักดิ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธนารักษ์

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เลขที่
การซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามประกาศกรมธนารักษ์
ลงวันที่
-----------------------------------กรมธนารักษ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็ น ของเก่าเก็บ อยู่ ในสภาพที่จ ะใช้งานได้ทันที และมีคุณ ลั กษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR)
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
1.7 การเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่ว คราว เนื่อ งจากเป็น ผู้ที่ไม่ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบัติง านของผู้ป ระกอบการตามระเบีย บ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การขายและ/หรือการให้เช่า/ให้เช่าซือ้ คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยตรง

-2๒.๘ ไม่เป็น ผู้มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน กับผู้ยื่นข้อ เสนอรายอื่นที่เข้ายื่น ข้อเสนอให้แก่ก รม
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่ างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่ เป็ น ผู้ ได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ห รือ ความคุ้ ม กั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ย อมขึ้ น ศาลไทย เว้น แต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานด้านการขายและติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้ว จานวนไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน วงเงินไม่น้อยกว่า 1.6 ล้านบาท
ต่อหนึ่งสัญญา และจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่กรมธนารักษ์เชื่อถือ ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกโดย
หัวหน้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีอานาจปฏิบัติราชการแทน หรือผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงานเอกชน
โดยถู กต้องตามกฎหมาย ทั้ งนี้ กรมธนารั กษ์ สงวนสิ ทธิ์ที่ จะตรวจสอบวินิ จฉัยข้อเท็ จจริงโดยตรงจากผู้ รับรอง
เอกสารที่เสนอมา
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการ Call Center พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ให้บริการรับแจ้งเหตุขัดข้อง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นจากัด ให้ยื่น สาเนาหนัง สือ รับ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจากั ด ให้ ยื่ น สาเนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบีย นนิติบุค คล หนัง สือ บริค ณห์ส นธิ บัญ ชีร ายชื่อ กรรมการผู้จัด การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้า มี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้า
(3) ส าเนาใบทะเบี ยนพาณิ ชย์ หรื อส าเนาใบทะเบี ยนภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม (ถ้ ามี ) พร้อมทั้ ง
รับรองสาเนาถูกต้อง
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ ยื่น ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เ อกสารตามบัญ ชีเอกสารส่ วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
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(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน ให้แนบหนังสือ
มอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุ คคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) เอกสารแสดงคุณสมบัติตามที่กาหนดในคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ข้อ 2.11
และข้อ 2.12
(3) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามข้อ 4.4
(4) เอกสารตามที่กาหนดในรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ตามข้อ 4.1.3 และข้อ 4.1.4
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ ยื่น ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่ วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้ว ยอิเล็กทรอนิก ส์ต ามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อ นไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เ สนอราคาเป็น เงิน บาท และเสนอราคาได้เ พีย งครั้ง เดีย ว
และราคาเดีย ว โดยเสนอราคารวม และหรือ ราคาต่อ หน่ว ย และหรือ ต่อ รายการ ตามเงื่อ นไขที่ร ะบุไ ว้
ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ตามรายการที่เสนอทั้งหมด ณ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ พร้อมติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้ยื่ น ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณ ลั กษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เสนอขาย ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

-4๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้ว นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่ น ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
ระหว่างเวลา
น. ถึง
น.
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.7 ผู้ ยื่น ข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับ ใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์ เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิ ดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอแต่ล ะรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกั นกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ว ่า
ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็น ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็น การขัด ขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่น ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม
๔.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที ่เ สนอจะต้อ งเป็น ราคาที ่ร วมภาษีมูล ค่า เพิ ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้า มี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่น ข้อ เสนอต้อ งศึก ษาและทาความเข้า ใจในระบบและวิธีก ารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
5.2 การพิจารณาผู้ช นะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะยื่นข้อเสนอ กรมจะพิจารณาจากราคารวม

-5๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจ ารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อ นไขที่ก รมกาหนดไว้ใ นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ในส่ว นที่มิใ ช่ส าระสาคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ กรมสงวนสิ ท ธิ์ไม่พิ จารณาข้อเสนอของผู้ ยื่น ข้ อเสนอโดยไม่ มีก ารผ่ อนผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ รับ เอกสารประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตั ดสิ น การประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ห รื อในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ห รือ กรมมีสิท ธิใ ห้ผู้ยื่น ข้อ เสนอชี้แ จงข้อ เท็จ จริงเพิ่ม เติม ได้
กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ กรมทรงไว้ ซึ่ งสิ ท ธิ ที่ จะไม่ รับ ราคาต่ าสุ ด หรือ ราคาหนึ่ งราคาใด หรื อ ราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์โ ดยไม่พิจ ารณาจัด ซื้อ เลยก็ไ ด้ สุด แต่จ ะพิจ ารณา ทั้ง นี้ เพื่อ ประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย
หรื อ ค่ า เสี ย หายใด ๆ มิ ไ ด้ รวมทั้ ง กรมจะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า
การยื่ น ข้ อ เสนอกระทาการโดยไม่ สุ จ ริ ต เช่ น การเสนอเอกสารอั น เป็ น เท็ จ หรื อ ใช้ ชื่ อ บุ ค คลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิ
ที่ จ ะไม่ รั บ ข้ อเสนอหรื อไม่ รั บ ราคาของผู้ ยื่ น ข้อ เสนอรายนั้ น ทั้ งนี้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอดั งกล่ าวไม่ มี สิ ท ธิเรีย กร้อ ง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากกรม
๕.๗ ก่อ นลงนามในสัญ ญา กรมอาจประกาศยกเลิก การประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์
หากปรากฏว่า มีก ารกระทาที่เ ข้า ลัก ษณะผู้ยื่น ข้อ เสนอที่ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ไ ด้รับ การคัด เลือ ก
มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน หรือ มีส่ว นได้เสีย กับ ผู้ยื่น ข้อ เสนอรายอื่น หรือ ขัด ขวางการแข่ง ขัน อย่างเป็น ธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
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๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทาสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรม
ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวัน ที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕
ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธ นาคารเซ็น สั่งจ่าย ซึ่งเป็น เช็ค หรือดราฟท์ล งวัน ที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน นี้จ ะคืน ให้ โดยไม่มีด อกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ผู้ช นะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรมจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้ง ปวงแล้ว ให้แ ก่ผู้ยื่น ข้อ เสนอที่ไ ด้รับ การคัด เลือ กให้เ ป็น ผู้ข าย เมื่อ ผู้ข ายได้ส่ง มอบสิ่ง ของในแต่ล ะงวด
ได้ค รบถ้ว นตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรมได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
การจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและทางปฏิบัติของทางราชการ
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ า ปรั บ ตามแบบสั ญ ญาซื้ อ ขายแนบท้ า ยเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้
หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
9. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณี ที่ผู้ ขายไม่ป ฏิบัติตามสั ญ ญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ
โดยสิ้น เชิงภายในกาหนด 3 (สาม) วัน นับ ถัด จากวัน ที ่ได้รับ แจ้งเป็น หนังสือ จากผู้ซื้อ หากผู้ข ายไม่ช ดใช้
ให้ถูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาดัง กล่า ว ให้ผู้ซื้อ มีสิท ธิที่จ ะหัก เอาจากค่า คอมพิว เตอร์ที่ต้อ งชาระ
หรือบังคับจากหลั กประกัน การปฏิบัติตามสั ญญาได้ทันที
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หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชาระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
ตามจานวนค่าปรับ ค่าเสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ่า ยนั้น ภายในกาหนด 7 (เจ็ด ) วัน นับ ถัด จากวัน ที่ไ ด้รับ แจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมีเ งิน ค่า คอมพิว เตอร์ที่ซื้อ ขายตามสัญ ญาที่ห ั ก ไว้จ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด
๑0. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณี ที่ มี เ หตุ เ กิ ด จากความผิ ด หรื อ ความบกพร่ อ งของผู้ ซื้ อ หรื อ เหตุ สุ ด วิ ส ั ย
หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อั น หนึ่ ง อั น ใดที่ ผู้ ข ายไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย หรื อ เหตุ อื่ น ตามที่ กาหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทาให้
ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ หรือบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไข
และกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทาการตามสัญญา โดยจะต้อง
แจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่
เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผู้ขายไม่ป ฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ส ละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จ ะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทาการตามสัญ ญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่ แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทาการตามสัญ ญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
11. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงซื้อเป็น หนังสือ แล้ว แต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง
ของคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี [รับประกันค่าแรงพร้อมอะไหล่
แบบบริก าร ณ สถานที่ติด ตั้ง (onsite service warranty)] นับ ถัด จากวัน ที่ ก รมได้รับ มอบคอมพิว เตอร์
ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวคอมพิวเตอร์ชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
หรือเกิดความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องจากการติดตั้ง เว้นแต่ความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้น
จากความผิดของกรม ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดการซ่อมแซม
แก้ ไขให้ อ ยู่ ในสภาพใช้ ก ารได้ ดี ดั งเดิ ม โดยต้ อ งเริ่ม จั ด การซ่ อ มแซมแก้ ไขภายใน 4 ชั่ ว โมง (เวลาท าการ)
นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกรมทั้งสิ้น ถ้าผู้ชนะการประกวดราคาไม่จัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขภายในกาหนดเวลาดังกล่าว กรมมีสิ ทธิที่จะทาการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น ทาการนั้นแทนผู้ช นะ
การประกวดราคา โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนกรม
ผู้ชนะการประกวดราคามีหน้าที่บารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ ชนะการประกวดราคา โดยให้มี
เวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคานวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ 12 ชั่วโมง หรือร้อยละ 6.82
ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ชนะการประกวดราคา
ต้องยอมให้กรมคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ 0.035 ของราคาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามสัญญาต่อ
ชั่วโมง ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ในส่วนที่เกินกว่ากาหนดเวลาขัดข้องข้างต้น
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- กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มี
ตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีค วามเสีย หายอัน สืบ เนื่อ งมาจากความขัด ข้อ งของคอมพิว เตอร์แ ตกต่า งกัน
เวลาที่ใช้ในการคานวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วง
ผู้ช นะการประกวดราคาจะต้อ งชาระค่า ปรับ ตามวรรคสองให้แ ก่ก รมภายใน 3 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรม หากผู้ชนะการประกวดราคาไม่ชาระค่าปรับตามที่ได้รับแจ้งจากกรม
ภายในเวลาที่กาหนดกรมมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
การที่กรมทาการนั้น เอง หรือให้ผู้อื่นทาการนั้นแทนผู้ช นะการประกวดราคา ไม่ทาให้
ผู้ชนะการประกวดราคาหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ชนะการประกวดราคาไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายตามที่กรมเรียกร้องกรมมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
๑2. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑2.๑ เงิน ค่ าพั ส ดุส าหรับ การซื้ อครั้งนี้ ได้ม าจากเงิน ทุ น หมุน เวีย นการบริห ารจัดการ
เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทาของ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินทุนหมุนเวียน
การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทาของ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
แล้วเท่านั้น
๑2.๒ เมื่อ กรมได้คัด เลือ กผู้ยื่น ข้อ เสนอรายใดให้เ ป็น ผู้ข าย และได้ต กลงซื้อ สิ่ง ของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้ น ต้ อ งนาเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เ รื อ ไท ยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ด การให้ สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่น เดีย วกับ เรื อไทย จากต่างประเทศมายั งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ อนุญ าตจากกรมเจ้าท่า ให้ บรรทุ ก
สิ่งของนั้ น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญ าตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑2.๓ ผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสื อ
ภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสื อ
ค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑2.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
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หรื อ แย้ ง กั น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคาวิ นิ จ ฉั ย ของกรม คาวิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า วให้ ถื อ เป็ น ที่ สุ ด
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
๑2.๖ กรมอาจประกาศยกเลิ ก การจั ด ซื้ อ ในกรณี ต่ อ ไปนี้ ไ ด้ โดยที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อ หรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีก ารกระท าที่ เข้าลั กษณะผู้ ยื่ น ข้อ เสนอที่ ช นะการจัด ซื้อ หรือ ที่ ได้รับ การ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรมสามารถนาผลการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว เสร็ จ ตามสั ญ ญาของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับกรมไว้ชั่วคราว

กรมธนารักษ์

การเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น (ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
ผู้สนใจให้ข้อวิจารณ์ เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ต้องแสดง
ความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ โดยเปิดเผยตัวได้ที่
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