เลขที่
ประกาศกรมธนารักษ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
---------------------------------------กรมธนารักษมีความประสงคจะประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น
3,049,500.- บาท (สามลานสี่หมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมธนารักษ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑0. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ในวันที่

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.

-2ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.treasury.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๒๗๐ ๑๗๖๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

(นางบุษกร ปราบณศักดิ)์
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่
การซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน
ตามประกาศกรมธนารักษ
ลงวันที่
----------------------------------------------กรมธนารักษ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ
พรอมติด ตั้ง จํานวน 1 งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท
ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตาม
ที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
1.7 การเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรม
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

-22.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.๑0 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) ของผูรวมคา
(3) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.๖ (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบ
ในขอ 1.6 (1) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทน ใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้ หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) แคตตาล็อกพรอมรายละเอียดทางเทคนิคของระบบโสตทัศนูปกรณฯ เปนภาษาอังกฤษ
หรือภาษาไทย หากรายละเอียดรายการใดไมมีระบุไวในแคตตาล็อก จะตองมีหนังสือรับรองจากโรงงานผูผลิต
วาสามารถทําตามรายละเอียดที่กรมธนารักษกําหนดไวได ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ขอ 4.1.1
(3) หนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย
ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ขอ 4.1.2
(4) เอกสารรับรองการเปนศูนยบริการจากโรงงานผูผลิต (Service Centre Certificate)
และหนังสือรับรองสํารองอะไหลสินคาเปนระยะเวลา 5 ป เพื่อแสดงความรับผิดชอบในเรื่องการซอมแซมและ
จัดหาอะไหลทดแทน ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ขอ 4.1.3
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.๖ (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบ
ในขอ 1.6 (2) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

-34. การเสนอราคา
4.1 ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอ โดยไมตอง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คา ใชจา ยอื่น ๆ ทั้งปวงไวแ ลว จนกระทั่ง สงมอบพัส ดุให ณ กองกษาปณ กรมธนารัก ษ ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ราคาที่เสนอจะต องเสนอกําหนดยืนราคาไมน อยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่น ขอเสนอจะตองเสนอกํา หนดเวลาสง มอบพัส ดุไมเ กิน 90 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู ยื ่น ขอ เสนอจะตอ งสง แคตตาล็อ กและรายละเอีย ดทางเทคนิค ของระบบ
โสตทัศนูปกรณฯ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
มีค วามประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ
และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.7 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทํ าเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปน
การเสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบั ติของผูยื่ น ขอเสนอแต ละรายวา เปน ผูยื่น ขอเสนอที่มีผลประโยชนรว มกั นกั บ ผูยื่ นข อเสนอรายอื่ น
ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกั บผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

-4หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอัน เปน การขัดขวางการแขงขัน อยางเปน ธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตกรมจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรม
๔.9 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.๑ ในการพิจ ารณาผลการยื่น ขอ เสนอประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก สค รั้ง นี้ กรมจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑเสนอรายละเอียดถูกตองตามเงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนด
และราคาต่ําสุด
5.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมจะพิจารณาจาก
ราคารวม
5.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
5.4 กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอีย ดแตกต างไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

-55.6 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ผูยื่นขอเสนอรายที่ เสนอราคาต่ําสุ ด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรมจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส ให เสร็ จสมบู รณ หากคํ าชี้ แจงไม เป นที่ รั บ ฟ งได กรมมี สิทธิที่จ ะไม รับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใด ๆ จากกรม
5.7 กอนลงนามในสัญญา กรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1. ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได
6.2 ในกรณี ที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส ไมสามารถสงมอบสิ่งของได ครบถวน
ภายใน 5 วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทํ าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเป นหนั งสือกับ กรม
ภายใน 5 วัน นับ ถัดจากวัน ที่ ไดรับแจง และจะต องวางหลักประกัน สัญ ญาเป นจํานวนเงินเท ากั บรอยละ ๕
ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็ค
หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (1) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

-67. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจาย
ทั้งปวงแลว ใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญา
ซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกรมไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว ทั้งนี้ การจายเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและทางปฏิบัติของทางราชการ
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง
ซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.2๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
9. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
ในกรณีที่ผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซื้อ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูซื้อ
โดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ หากผูขายไมชดใชใหถูกตอง
ครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูซื้อมีสิทธิที่จ ะหักเอาจากจํานวนเงินคาสิ่งของที่ซื้อขายที่ตองชําระ
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที
หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากเงินคาสิ่งของที่ซื้อขายที่ตองชําระ
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนที่เหลือที่ยังขาดอยูจนครบถวน
ตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูซื้อ
หากมีเงิ นค าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไวจ ายเปน ค าปรั บ คาเสียหาย หรื อ
คาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซื้อจะคืนใหแกผูขายทั้งหมด
10. การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตาม
เงื่อนไขและกําหนดเวลาแห งสั ญญาได ผูขายมีสิ ทธิของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบตามสั ญญาได
โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผซู ื้อทราบภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจาก
วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว
ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง
ในการที่จะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญา โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของ
ผูซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
11. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส ซึ่ง ไดทํ า สัญ ญาซื้อ ขายตามแบบดัง ระบุ
ในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขาย
ที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
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๑2.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ ทรัพยสินมีคาของแผนดินและการทําของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินทุน
หมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ ทรัพยสินมีคาของแผนดินและการทําของ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 แลวเทานั้น
๑2.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนํ าเข ามาโดยทางเรือในเสนทางที่ มีเรือไทยเดิ นอยู และสามารถให บริการรับขนได ต ามที่รัฐ มนตรีวา การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จั ด การให สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑2.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ 6 กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑2.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จ ะแกไขเพิ่ม เติม เงื่อนไข หรือ ขอกําหนดในแบบสัญ ญาหรือ
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑2.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม
๑2.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ จากกรมไมได
(๑) กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อ หรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอ
ที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อ หรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใด ในการ
เสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณี อื่นในทํ านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรมสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมไวชั่วคราว
กรมธนารักษ

การเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น (ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2564)
ผู้สนใจให้ข้อวิจารณ์ เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ต้องแสดง
ความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ โดยเปิดเผยตัวได้ที่
1. ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ กองบริหารการคลัง กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2. ทางเว็บไซต์โดยระบุชื่อผู้แสดงความคิดเห็นได้ที่ e-Mail Address : sup@treasury.go.th
และsup.trd@treasury.mail.go.th

