เอกสารประกวดราคาซื้อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑
การซื้อจัดซื้อรถยนต์ โดยสาร ๑๒ ที่ นั่ง
ตามประกาศ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต ๒
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "สานักงาน" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ยานพาหนะหรื อรถยนต์
จานวน
๑
คัน
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )
พัสดุที่จะซื้ อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้ อขายทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชี เอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยนื่ ข้ อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชวั่ คราว เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่ อให้เป็ นผู ้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู ้ ิ้งงานเป็ น
หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัด
จ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่
สานักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูย้ นื่ ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่ งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่ งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๓. หลักฐานการยืน่ ข้ อเสนอ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณี ผยู้ นื่ ข้อเสนอเป็ นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อ
รับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ น้ รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผยู ้ นื่ ข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยนื่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้ง
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผยู ้ นื่ ข้อเสนอเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่
สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรื อ (๒) ของผูร้ ่ วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ (ถ้ามี)
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี เอกสารส่ วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๑) ให้โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผยู้ นื่ ข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบ
หนังสื อมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบ
อานาจ ทั้งนี้หากผูร้ ับมอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ
๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี เอกสารส่ วนที่

๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผูย้ นื่ ข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุให้ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
๒
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วนั เสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้ อขาย หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจาก สานักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องส่ งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นงั่ ตามรายละเอียดแนบท้าย ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สานักงานจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องส่ งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน ๑ ชุด และ/หรื อ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ สานักงาน กาหนด โดยลงลายมือผูย้ นื่ ข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้า
มี) กากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุ ปจานวนเอกสารที่จดั ส่ งหรื อนามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรื อประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
ทั้งนี้ สานักงานจะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรื อไม่ใช้แล้ว สานักงานจะคืนให้แก่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอา
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผูย้ นื่ ข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ท้ งั หมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ ข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรู ปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่ ง
ข้อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการเสนอราคาให้แก่ สานักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย้ ื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอราย
อื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่
ข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผูย้ นื่ ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็ นผูย้ นื่
ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรื อใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้อ
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่ อผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอ และสานักงาน จะพิจารณาลงโทษผูย้ นื่ ข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่ สานักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทา
ดังกล่าวและได้ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สานักงาน
๔.๑๐ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กาหนด
(๔) ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สานักงาน
จะพิจารณาตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิ ทธิ ภาพต่อราคา

๕.๒ ในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ ส่ วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
ค่าประสิ ทธิ ภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปั จจัยหลักและน้ าหนักที่
กาหนด ดังนี้
๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ ยานพาหนะหรื อรถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )
(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อย
ละ ๒๕
(๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปร
หลัก) กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐
(๓) ต้นทุนของพัสดุน้ นั ตลอดอายุการใช้งาน กาหนดน้ าหนักเท่ากับ
ร้อยละ ๑๐
(๔) มาตรฐานของสิ นค้าหรื อบริ การ กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อย
ละ ๑๐
(๕) บริ การหลังการขาย กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๑๕
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรื อข้อเสนอื่นๆ กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อย
ละ ๓๐
๕.๓ หากผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการยืน่
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่สานักงานกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูย้ ื่นข้อเสนอรายอื่น หรื อเป็ นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิ ทธิ ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ สานักงานสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูร้ ับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่ อผูซ้ ้ื อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่ อผูย้ นื่ ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสิ นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อสานักงานมีสิทธิ ให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริ ง
เพิ่มเติมได้ สานักงาน มีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรื อไม่ถูกต้อง
๕.๖ สานักงานทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้ อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของ สานักงานเป็ นเด็ดขาด ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะเรี ยกร้องค่าใช้จ่าย หรื อ
ค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ นื่ ข้อเสนอ
เป็ นผูท้ ิง้ งาน ไม่วา่ จะเป็ นผูย้ ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อถือได้วา่ การยืน่ ข้อเสนอ
กระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อสานักงาน จะให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่ อได้วา่ ผูย้ นื่ ข้อเสนอสามารถดาเนินการ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ สานักงาน มีสิทธิ ที่จะไม่
รับข้อเสนอหรื อไม่รับราคาของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูย้ นื่ ข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าใช้จ่ายหรื อ
ค่าเสี ยหายใดๆ จากสานักงาน
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสานักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรื อที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
หรื อสมยอมกันกับผูย้ ื่นข้อเสนอรายอื่น หรื อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๖. การทาสั ญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณี ที่ผชู ้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้ อสานักงานจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการ
ทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ที่ผชู ้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ หรื อสานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทาสัญญาซื้ อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรื อทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
กับสานักงานภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าสิ่ งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่ งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรื
อดราฟท์น้ นั ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรื อก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสื อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุ โลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้ อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่ วนของพัสดุที่ซ้ื อซึ่ งสานักงาน ได้รับ
มอบไว้แล้ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
สานักงาน จะจ่ายค่าสิ่ งของซึ่ งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูข้ าย เมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนตามสัญญา
ซื้ อขายหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ และสานักงาน ได้ตรวจรับมอบสิ่ งของไว้เรี ยบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี หรื อ
ข้อตกลงซื้ อขายเป็ นหนังสื อ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่ งของที่ยงั ไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งได้ทาสัญญาซื้ อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรื อทาข้อตกลงซื้ อเป็ นหนังสื อ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ื อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ สานักงาน ได้รับมอบสิ่ งของ โดยต้องรี บจัดการซ่ อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๐. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการยื่นข้ อเสนอและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้ อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อสานักงานได้รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจาก
เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสานักงานได้คดั เลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซื้ อสิ่ งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่ งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายสั่ง หรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้น
โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๐.๓ ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่งสานักงานได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงซื้ อเป็ น
หนังสื อภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สานักงานจะริ บหลักประกันการยืน่ ข้อเสนอ หรื อเรี ยกร้องจากผู ้
ออกหนังสื อค้ าประกันการยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ สานักงานสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญา
หรื อข้อตกลงซื้ อเป็ นหนังสื อ ให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณี ที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี มีความขัดหรื อ
แย้งกัน ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของสานักงาน คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สุด และผูย้ นื่ ข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สานักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้ อในกรณี ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอจะ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากสานักงานไม่ได้
(๑) สานักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้ อหรื อที่ได้รับจัดสรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซื้ อครั้งนี้ ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้ อหรื อที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
หรื อสมยอมกันกับผูย้ ื่นข้อเสนอรายอื่น หรื อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื้ อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สานักงาน หรื อ

กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่ งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้ อ ผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ายต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สานักงาน สามารถนาผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จตามสัญญาของผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ
ทั้งนี้ หากผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยืน่
ข้อเสนอหรื อทาสัญญากับสานักงาน ไว้ชวั่ คราว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

