เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 7 /2560
ประกวดราคาซื้อโครงการซ่อมแซมบารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของตารวจภูธรจังหวัด
กาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ ตารวจภูธรจังหวัดกาแพงเพชร
ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๐
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อด้วย
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้
บริกำรกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)
จำนวน 1 โครงกำร วงเงินงบประมำณ 2,000,000
บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)
๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ ควำมละเอียด 2 ล้ำนพิกเซล จำนวน ๒๒ กล้อง
๒. กล้องจับภำพทะเบียน (LPR License Plate Camera)
จำนวน ๑ กล้อง
๓.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ANALOG,AHD,CVI,TVI
จำนวน ๗๔ กล้อง
๔. เครื่องบันทึกภำพกล้องผ่ำนระบบเครือข่ำย (NVR) แบบ 16 Channel 8TB จำนวน
๓ ชุด
๕.เครื่องบันทึกภำพAnalog/AHD(DVR)แบบ 16 Channel 2TB
จำนวน ๗ ชุด
๖. เครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) ขนำด 800VA/480W
จำนวน ๑๑ เครื่อง
๗. อุปกรณ์ควบคุมกำรจ่ำยไฟและสลับสัญญำณเครือข่ำย (POE Switch) ขนำด 4 Port จำนวน ๓ ชุด
๘.ฮำร์ดดิสก์ 2TB
จำนวน ๑๔ ลูก
๙.Power Supply 12V 5A
จำนวน
๗ ตัว
๑๐.อุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติกชนิด(Media Converter)
จำนวน ๔ ชุด
๑๑. จอแสดงผลชนิด LEDTV ขนำด 40 นิ้ว
จำนวน ๔ เครื่อง
๑๒. สำยนำสัญญำณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) 12C
จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร
๑๓. สำยนำสัญญำณ UTP ชนิดภำยนอกอำคำรแบบมีสลิง
จำนวน ๓๐๐ เมตร
๑๔.สำยRG6 AC lineแบบมีสลิง
จำนวน ๔๐๐ เมตร
๑๕.ค่ำแรงติดตั้งพร้อมอุปกรณ์
จำนวน
๙๗ ตัว
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ

๒

๑.๒
๑.๓
๑.๔

๑.๕
๑.๖

แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สัญญำซื้อขำยทั่วไป
แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
(๒) หลักประกันกำรรับเงินค่ำพัสดุล่วงหน้ำ
บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๘ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอ
ให้แก่ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๕
๒.๙ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนด
๒.๑๑ ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๒ ผู้เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(eGovernment Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลำง

๓

๒.๑๓ ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรเว้นแต่
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
๒.๑๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำ
และห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
๒.๑๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๒.๑๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.๑๗ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ใบจดทะเบียนกำรค้ำทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี)
(๔.๒) ใบจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

๔

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ทั้งนี้หำก
ผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตอนของผู้เสนอรำคำ โดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
(๑) ผู้เสนอรำคำต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำรเสนอ
รำคำให้แก่หน่วยงำนของรัฐผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ให้ผู้เสนอรำคำนำข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตำม 4.1 มำดำเนินกำรบันทึก
และส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่หน่วยงำนของรัฐผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ภำยในวัน และเวลำที่ประกำศกำหนด โดยผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้อง ในกำรบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ
๔.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอ
รำคำรวมและหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำ
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ภ.๖ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอรำคำ โดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำซื้อขำย
๔.๔ ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งแคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะเฉพำะ
ของ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้สำนักงำนจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
๔.๕ ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งตัวอย่ำงของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ และรำยละเอียดประกอบ
รำยกำรตำมที่ส่วนรำชกำรกำหนด โดยลงลำยมือผู้เสนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับในเอกสำรด้วย พร้อม
สรุปจำนวนเอกสำรที่จัดส่งหรือนำมำแสดง ตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ เพื่อใช้ในกำรตรวจทดลองหรือประกอบกำร

๕

พิจำรณำ ในวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่ ๙๖ ถนนเทศำ ๒
ทั้งนี้ สำนักงำนจะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว สำนักงำนจะคืนให้แก่ผู้เสนอรำคำ
๔.๖ ก่อนกำรเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและกำร
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.๘ ผู้เสนอรำคำต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำรเสนอ
รำคำให้แก่หน่วยงำนของรัฐผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ ๑.๕ (๑) หำก
ปรำกฏว่ำผู้เสนอรำคำรำยใดเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัด
รำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที่มี
กำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ
๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ
จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำว
เป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็น
ผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดั งกล่ำว
หำกภำยหลังจำกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงำนของรัฐตรวจสอบพบว่ำผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำหรือผู้เสนอรำคำรำยใดรำย
หนึ่งกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.6 (2) หน่วยงำนของรัฐสำมำรถตัดสิทธิ
กำรเป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำโดยไม่เรียกผู้เสนอรำคำเข้ำมำทำสัญญำ และสำมำรถลงโทษผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมเป็นผู้ทิ้งงำนได้
๔.๘ ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่
กำหนด
(๔) ผู้เสนอรำคำจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้

๖

(๕) ผู้เสนอรำคำต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิใ์ นการพิจารณา
๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม
๕.๒ หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่
สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
๕.๓ สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดำ) หรือลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด หรือทั้งหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
๕.๔ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำนมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ หำก
ข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมด ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ สำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้อง ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง
สำนักงำน จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอ
รำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอ
เอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือหน่วยงำนของรัฐจะให้ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำน
ตำมเอกสำรประกวดรำคำซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ หน่วยงำนของรัฐมีสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้เสนอรำคำดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกหน่วยงำนของรัฐ
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๕.๖ ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ
๑.๕ สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษ
ผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอ
รำคำดังกล่ำวได้
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันทำกำรของทำงรำชกำร นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทน
กำรทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันทำกำรของทำงรำชกำร หรือสำนักงำนเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสำนักงำนภำยใน ๕ วัน
นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำสิ่งของที่ประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรือ
ก่อนหน้ำนั้น ไม่เกิน ๓ วันทำกำร
(๓) (๓) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนด หนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน
ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ ให้คิดในอัตรำ
ร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำซื้อขำย ตำม
แบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้ นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอรำคำมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้ำ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของรำคำพัสดุที่เสนอขำย
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แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้ำ เป็นพันธบัตรรัฐบำลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนำคำรใน
ประเทศ ตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่สำนักงำนก่อนกำรรับชำระเงินล่วงหน้ำนั้น
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงำนได้ รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่ำนั้น
๑๐.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตำม
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้นต้อง
นำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำย จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย กำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๐.๓ ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่
ทำงรำชกำรกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำ
ประกันกำรยื่นข้อเสนอทันทีและอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำ ให้เป็นผู้ทิ้ง
งำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๑๐.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๑.๕ หน่วยงำนของรัฐอำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เสนอ
รำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกหน่วยงำนของรัฐไม่ได้
(๑) หน่วยงำนของรัฐไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำร
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นหรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐหรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
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๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หน่วยงำนของรัฐสำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรทั้งนี้ หำกผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำร
คัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
พลตำรวจตรี
( เฉลิมพล จินตรัตน์ )
ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำแพงเพชร
2 ตุลำคม ๒๕๖๐

