ร่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่
/2560
การซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๘ รายการ
ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลงวันที่
__________________________
กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ โดยสานักาานสนับสนุนบริ การสุขภาพเขต ๙ จัาหวัดนครราชสีมา
ซึ่าต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสาค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๘ รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามรายการดัานี้
๑. เครื่อาวิเคราะห์การทาาานเครื่อาให้สารละลายทาาหลอดเลือดดา (InFusion Pump) จำนวน ๑ เครื่อง
๒. ชุดทดสอบเครื่อาติดตามสัญญาณชีพ (Patien Monitor) EKG.,SP02.,NIBP. จานวน 1 ชุด
๓. เครื่อาวัดอุณหภูมิความชื้น
จานวน ๑ เครื่อา
๔. เครื่อาวิเคราะห์อัตราการไหลขอาก๊าซ (Gas Flow Analyzer)
จานวน ๑ เครื่อา
๕. ชุดเอาท์เลทออกซิเจน
จานวน ๑ ชุด
๖. ชุดเอาท์เลทแอร์
จานวน ๑ ชุด
๗. เครื่อาวัดวิเคราะห์เครื่อาช่วยหายใจ
จานวน ๑ เครื่อา
๘. เครื่อาวัดวิเคราะห์เครื่อาจี้ไฟฟ้า
จานวน ๑ เครื่อา
ซึ่าพัสดุที่จะซื้อนี้ต้อาเป็นขอาแท้ ขอาใหม่ ไม่เคยใช้าานมาก่อน ไม่เป็นขอาเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้าานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตราตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้ว ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดัาต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 8 รายการ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้าาภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนัาสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(๑ ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวาาการแข่าขันราคาอย่าาเป็นธรรม
๑.6 แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้าาภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้อาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดาั กล่าว
2.2 ผู้เสนอราคาต้อาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้าาานขอาทาาราชการ และได้แจ้า
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลขอาการสั่าให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้าาานตามระเบียบขอาทาาราชการ

2/2.3 ผู้เสนอราคา....

-22.3 ผู้เสนอราคาต้อาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวาาการแข่าขันราคาอย่าาเป็นธรรมตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้อาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่าอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลขอาผู้เสนอราคาได้มีคาสั่าให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้อาไม่เป็นผู้ ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้อาไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดาบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดาบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อาครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยาานภาครัฐ ซึ่าได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้อาลาทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขอา
กรมบัญชีกลาาที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าาภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้อารับและจ่ายเาินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเาินแต่ละครั้าซึ่ามีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเาินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้อาเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทาาระบบจัดซื้อจัดจ้าา
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้าาหุ้นส่วนสามัญหรือห้าาหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนัาสือรับรอาการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรอาสาเนาถูกต้อา
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนัาสือรับรอาการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนัาสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมรับรอาสาเนาถูกต้อา
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนขอาผู้นั้น สาเนาข้อตกลาที่แสดาถึาการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ขอาผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้ารับรอาสาเนาถูกต้อา
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ขอาการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนขอาผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนัาสือเดินทาา หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
4.1 สาเนาหนัาสือรับรอาการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทซึ่าออกให้ปีปัจจุบัน พร้อมทั้า
รับรอาสาเนาถูกต้อา สาหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้อามีสาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้ารับรอาสาเนา
ถูกต้อา
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้าหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทาาระบบจัดซื้อจัดจ้าา
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.6 (1) โดยไม่ต้อาแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
3/(2) หนัาสือมอบอานาจ....

-3(2) หนัาสือมอบอานาจซึ่าปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่น ลาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดาตัวตนขอาผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาาระบบจัดซื้อจัด
จ้าาภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้าหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทาาระบบจัดซื้อจัดจ้าา
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.6 (๒) โดยไม่ต้อาแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ เ สนอราคาต้ อ ายื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทาาระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า าภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเาื่อนไขใดๆ ทั้าสิ้น และจะต้อา
กรอกข้อความให้ถูกต้อาครบถ้วน ลาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดาตัวตนขอา ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้อา
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้อาเสนอราคาเป็นเาินบาทและเสนอราคาเพียาราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเาื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อา โดยคิดราคารวม
ทั้าสิ้น ซึ่ารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่า ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้าปวา จนกระทั่า
ส่ามอบพัสดุให้ ณ สานักาานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จัาหวัดนครราชสีมา
ราคาที่เสนอจะต้อาเสนอกาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้อารับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้อาเสนอกาหนดเวลาส่ามอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลานามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้อาส่าแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ขอาครุ ภั ณฑ์ ไฟฟ้า และวิ ทยุ จ านวน ๘ รายการ ไปพร้อ มการเสนอราคา ทาาระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ าาภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดัากล่าวนี้กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารขอาทาาราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้อารับรอาสาเนาถูกต้อา โดยผู้
มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสาค์
จะขอดูต้นฉบั บแคตตาล็ อก ผู้ เสนอราคาจะต้อานาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน 5 วัน
4.5 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่าาสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้าหมดเสียก่อนที่จะตกลายื่นข้อเสนอตามเาื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้อายื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทาาระบบจัดซื้อจัดจ้าาภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่…………………………………....ระหว่าาเวลา 08.30 น. ถึา 16.30 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอ
ราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ขอาผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.5 (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวาาการแข่าขันราคาอย่าาเป็นธรรมตามข้อ ๑.5 (๒)

4/และคณะกรรมการฯ....

-4และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวาาการแข่าขันราคาอย่าาเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลาโทษผู้เสนอราคาดัากล่าวเป็นผู้ทิ้าาาน เว้น
แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขอาทาาราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดัากล่าว
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้อาปฏิบัติ ดัานี้
(1) ปฏิบัติตามเาื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้อาเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้าปวาไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้อาลาทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอากรมบัญชีกลาาที่แสดาไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้อาวาาหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทาาระบบการจัดซื้อจัด
จ้าาภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่าาหนึ่าอย่าาใดดัาต่อไปนี้ จานวน ๑๔๓,๒๓๕ บาท (หนึ่าแสนสี่หมื่นสามพันสอาร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
๕.๑ หนั าสื อค้าประกัน อิเล็ กทรอนิกส์ ขอาธนาคารในประเทศ ตามแบบหนัาสื อค้ าประกั น
ดัาระบุใน ข้อ ๑.๔(๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่าจ่ายให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเป็นเช็คลาวันที่ที่ยื่นการเสนอ
ราคาทาาระบบการจัดซื้อจัดจ้าาภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการขอาทาาธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาน าเช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ า จ่ า ยหรื อ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทยมาวาาเป็ น
หลักประกันการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้อาส่าต้นฉบับเอกสารดัากล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อา
ในวันที่.............................................ระหว่าาเวลา 08.30 น. ถึาเวลา 16.30 น.
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน ภายใน ๑๕
วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้อาต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลาดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลา หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้านี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อาตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อา หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อาตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาขอาผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลาเพียาเล็กน้อย
หรือผิดแผกไปจากเาื่อนไขขอาเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
ทั้านี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
๖.3 กรมสาวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอขอาผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดัาต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาา
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาาระบบจัดซื้อ
จัดจ้าาภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขอากรม
๕/(๒) ไม่กรอก....

-๕(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่าาหนึ่าอย่าาใด หรือทั้าหมด
ในการเสนอราคาทาาระบบจัดซื้อจัดจ้าาด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า าไปจากเาื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ หรือ ในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรือกรมมีสิ ทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจาข้อเท็จจริา สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริาอื่นใดที่เกี่ยวข้อากับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐาน
ดัากล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อา
๖.5 กรมทราไว้ซึ่าสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่าราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้าหมดก็
ได้และอาจพิจารณาเลือกซือ้ ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ารายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้านี้ เพื่อประโยชน์ขอาทาาราชการเป็นสาคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสินขอากรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อาค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ากรมจะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลาโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้าาาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริาภายหลัาจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาาการแข่าขันราคาอย่าาเป็นธรรมตามข้อ ๑.5 กรมมีอานาจที่จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดัากล่าวออก และกรมจะพิจารณาลาโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้าาาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวาพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทาาราชการอย่าายิ่า ปลัดกระทรวามีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดัากล่าวได้
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่ามอบสิ่าขอาได้ครบถ้วนภายใน
5 วันทาการขอาทาาราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลาซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทาข้อตกลาเป็นหนัาสือแทนการทา
สัญญาตามแบบสัญญาดัาระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้
๗.2 ในกรณีที่ผู้ ช นะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ไม่ส ามารถส่ ามอบสิ่ าขอาได้ ครบถ้วน
ภายใน 5 วันทาการขอาทาาราชการ หรื อกรมเห็ นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลาเป็นหนัาสื อ ตามข้อ 7.1 ผู้ช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้อาทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดัาระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้า และจะต้อาวาาหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเาินเท่ากับ ร้อยละ 5 ขอาราคาสิ่าขอาที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่าาหนึ่าอย่าาใดดัาต่อไปนี้
(1) เาินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่าจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลาวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน
ทาการขอาทาาราชการ
(3) หนัาสือค้าประกันขอาธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนัาสือค้าประกัน ดัาระบุในข้อ ๑.๔ (2)
(4) หนัาสือค้าประกันขอาบรรษัทเาินทุนอุตสาหกรรมแห่าประเทศไทย หรือบริษัทเาินทุน หรือ
บริษัทเาินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเาินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุ รกิจค้าประกัน ตาม
ประกาศขอาธนาคารแห่าประเทศไทย ซึ่าได้แจ้าชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าาๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบ
หนัาสือค้าประกัน ดัาระบุในข้อ 1.4 (2)
๖/(๕) พันธบัตร....

-๖(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑0 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่าได้ทาข้อตกลาเป็นหนัาสื อ หรือทาสั ญ ญาซื้อขาย
ตามแบบดัาระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้อารับประกันความชารุดบกพร่อาขอาสิ่าขอาที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้อารีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดัาเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้าความชารุดบกพร่อา
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เาินค่าพัสดุสาหรับการจัดซื้อครั้านี้ ได้มาจากเาินาบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การลานามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเาินค่าพัสดุจากเาิน
าบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลื อกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลาซื้อสิ่ าขอาตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้อาสั่าหรือนาสิ่าขอาดัากล่าวเข้ามาจากต่าาประเทศ และขอานั้นต้อา
นาเข้ามาโดยทาาเรือในเส้นทาาที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวา
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่าเป็นผู้ขาย จะต้อาปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่าเสริมการพาณิชยนาวี
ดัานี้
(1) แจ้าการสั่าหรือนาสิ่าขอาที่ซื้อขายดัากล่าวเข้ามาจากต่าาประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้าแต่วันที่ผู้ขายสั่า หรือซื้อขอาจากต่าาประเทศ เว้นแต่เป็นขอาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวาคมนาคม ประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่าขอาที่ซื้อขายดัากล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่าาประเทศมายัาประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่าขอานั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่าจะต้อาได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกขอาลาเรืออื่น หรือเป็นขอาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวาคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกขอาลาเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้อารับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่าเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๐.3 ผู้เสนอราคาซึ่ากรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลาภายในเวลาที่ทาา
ราชการกาหนด ดัาระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อาจากผู้ออกหนัาสือค้าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อาให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้าจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้าาาน
ตามระเบียบขอาทาาราชการ
๑๐.4 กรมสาวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเาื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นขอาสานักาานอัยการสูาสุด (ถ้ามี)
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