ประกาศสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
เรื่อง ประกวดราคาซือ้ ครุภัณฑ์ การศึกษาและครุภัณฑ์ สานักงาน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต ๑ มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื ้อครุภณ
ั ฑ์
กำรศึกษำและครุภัณฑ์สำนักงำน ด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนซื ้อในกำร
ประกวดรำคำครัง้ นี ้ เป็ นเงินทัง้ สิน้ ๕๖๖,๙๐๐.๐๐ บำท (ห้ ำแสนหกหมื่นหกพันเก้ ำร้ อยบำทถ้ วน) ตำมรำยกำร
ดังนี ้
๑. โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV)
จำนวน
๒
เครื่อง
แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียด
จอภำพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล
ขนำด ๔๘ นิ ้ว (๕๒.๑๖.๑๕.๐๕ )
๒. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
จำนวน
๑
เครื่อง
ระดับ XGA ขนำด ๒,๕๐๐ ANSI
Lumens(๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ )
๓. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
จำนวน
๑
เครื่อง
ระดับ XGA ขนำด ๓,๕๐๐ ANSI
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ )
๔. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
จำนวน
๑
เครื่อง
ระดับ XGA ขนำด ๔,๐๐๐ ANSI
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ )
๕. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
จำนวน
๑
เครื่อง
ระดับ XGA ขนำด ๔,๕๐๐ ANSI
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ )
๖. จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้ำ
จำนวน
๑
จอ
ขนำดเส้ นทแยงมุม ขนำด ๑๐๐ นิ ้ว
(๔๕.๑๑.๑๖.๐๓ )
๗. เครื่องทำน ้ำเย็น แบบท่อต่อ
จำนวน
๑
เครื่อง
ขนำด ๒ ก๊ อก (๔๑.๑๐.๓๐.๐๗ )
๘. ตู้เย็น ขนำด ๑๓ คิวบิกฟุต
จำนวน
๑
ตู้
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ )

๙. ตู้เย็น ขนำด ๙ คิวบิกฟุต
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ )
๑๐. ตู้เย็น ขนำด ๗ คิวบิกฟุต
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ )
๑๑. เครื่องตัดหญ้ ำ แบบเข็น
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ )
๑๒. เครื่องตัดหญ้ ำ แบบล้ อจักรยำน
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ )
๑๓. เครื่องตัดหญ้ ำ แบบข้ ออ่อน
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ )
๑๔. เครื่องตัดหญ้ ำ แบบข้ อแข็ง
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ )
๑๕. เครื่องปรับอำกำศสำหรับห้ อง
แบบแยกส่วนระบำยควำมร้ อนด้ วย
อำกำศฯ ชนิดติดผนัง
เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER
Inverter ๑๘,๐๐๐ บีทีย.ู
(๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ )
๑๖. กล้ องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ระดับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ ๒๐
ล้ ำนพิกเซล (๔๕.๑๒.๑๕.๐๔ )

จำนวน

๓

ตู้

จำนวน

๒

ตู้

จำนวน

๘

เครื่อง

จำนวน

๑

เครื่อง

จำนวน

๑

เครื่อง

จำนวน

๓

เครื่อง

จำนวน

๑

เครื่อง

จำนวน

๔

ตัว

ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลำย
๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้ อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ ชวั่ ครำว
เนื่องจำกเป็ นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรำยชือ่ ผู้ทิ ้งงำนและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผ้ ทู ิ ้งงำนเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั กำร กรรมกำรผู้จดั กำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ

เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๔/๒๕๖๓
การซือ้ ครุภัณฑ์ การศึกษาและครุภัณฑ์ สานักงาน
ตามประกาศ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต ๑ ซึ่งต่อไปนี ้เรียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำม
ประสงค์จะประกวดรำคำซื ้อด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี ้
๑. โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ
จำนวน
๒
เครื่อง
Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ
๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนำด ๔๘ นิ ้ว
(๕๒.๑๖.๑๕.๐๕ )
๒. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
จำนวน
๑
เครื่อง
ระดับ XGA ขนำด ๒,๕๐๐ ANSI
Lumens(๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ )
๓. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
จำนวน
๑
เครื่อง
ระดับ XGA ขนำด ๓,๕๐๐ ANSI
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ )
๔. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
จำนวน
๑
เครื่อง
ระดับ XGA ขนำด ๔,๐๐๐ ANSI
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ )
๕. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
จำนวน
๑
เครื่อง
ระดับ XGA ขนำด ๔,๕๐๐ ANSI
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ )
๖. จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้ำ
จำนวน
๑
จอ
ขนำดเส้ นทแยงมุม ขนำด ๑๐๐ นิ ้ว
(๔๕.๑๑.๑๖.๐๓ )
๗. เครื่องทำน ้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนำด
จำนวน
๑
เครื่อง
๒ ก๊ อก (๔๑.๑๐.๓๐.๐๗ )
๘. ตู้เย็น ขนำด ๑๓ คิวบิกฟุต
จำนวน
๑
ตู้
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ )

๙. ตู้เย็น ขนำด ๙ คิวบิกฟุต
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ )
๑๐. ตู้เย็น ขนำด ๗ คิวบิกฟุต
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ )
๑๑. เครื่องตัดหญ้ ำ แบบเข็น
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ )
๑๒. เครื่องตัดหญ้ ำ แบบล้ อจักรยำน
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ )
๑๓. เครื่องตัดหญ้ ำ แบบข้ ออ่อน
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ )
๑๔. เครื่องตัดหญ้ ำ แบบข้ อแข็ง
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ )
๑๕. เครื่องปรับอำกำศสำหรับห้ อง
แบบแยกส่วนระบำยควำมร้ อนด้ วย
อำกำศฯ ชนิดติดผนัง
เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER
Inverter ๑๘,๐๐๐ บีทีย.ู
(๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ )
๑๖. กล้ องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ระดับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ ๒๐
ล้ ำนพิกเซล (๔๕.๑๒.๑๕.๐๔ )

จำนวน

๓

ตู้

จำนวน

๒

ตู้

จำนวน

๘

เครื่อง

จำนวน

๑

เครื่อง

จำนวน

๑

เครื่อง

จำนวน

๓

เครื่อง

จำนวน

๑

เครื่อง

จำนวน

๔

ตัว

พัสดุที่จะซื ้อนี ้ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งำนมำก่อน ไม่เป็ นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้ งำนได้ ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำซื ้อด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี ้ โดยมีข้อแนะนำและข้ อกำหนด ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำซื ้อขำยทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสือค ้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๗ ตำรำงรำยละเอียดแนบท้ ำยใบเสนอรำคำ
๒. คุณสมบัติของผู้ย่ นื ข้ อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้ อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชัว่ ครำว เนื่องจำกเป็ นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ ้งงำนและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผ้ ทู ิ ้งงำนเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั กำร กรรมกำรผู้จดั กำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนันด้
้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่นที่เข้ ำยื่นข้ อเสนอ
ให้ แก่ สำนักงำน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศำลไทย เว้ นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคำสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๓. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้ อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำง
ภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชือ่ หุ้นส่วนผู้จดั กำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ ำมี)
พร้ อมทังรั
้ บรองสำเนำถูกต้ อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ ำมี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นรำย

ใหญ่ (ถ้ ำมี) พร้ อมทังรั
้ บรองสำเนำถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นนั ้ สำเนำข้ อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็ นหุ้นส่วนที่มิได้ ถือสัญชำติไทย พร้ อมทังรั
้ บรอง
สำเนำถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็ นผู้ร่วมค้ ำ ให้ ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ ำร่วมค้ ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ ำ แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอืน่ ๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์/สำเนำใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนห้ ำงหุ้นส่วน
บริษัท (ถ้ ำมี)
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (ถ้ ำมี)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัด
จ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัง้ นี ้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด ำเนิ น กำรแนบไฟล์ เอกสำรตำมบัญ ชี เอกสำรส่ ว นที่ ๑
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้ อ
๑.๖ (๑) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ องแนบบั ญ ชี เ อกสำรส่ ว นที่ ๑ ดั ง กล่ ำ วในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอมอบอำนำจให้ บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ทังนี
้ ้
หำกผู้รับมอบอำนำจเป็ นบุคคลธรรมดำต้ องเป็ นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้ วเท่ำนัน้
(๒) แคตตำล็อกและแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้ อ ๔.๔
(๓) เอกสำรเพิ่มเติมอืน่ ๆ
(๓.๑) ตำรำงรำยละเอียดแนบท้ ำยใบเสนอรำคำซื ้อครุภณ
ั ฑ์ ๑๖ รำยกำร
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัด
จ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัง้ นี ้ เมื่ อ ผู้ยื่ น ข้ อ เสนอด ำเนิ น กำรแนบไฟล์ เอกสำรตำมบั ญ ชี เอกสำรส่ ว นที่ ๒
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้ อ
๑.๖ (๒) ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ อ งแนบบั ญ ชี เอกสำรส่ ว นที่ ๒ ดั ง กล่ ำ วในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื อ้ จัด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อ นไขใดๆ ทังสิ
้ น้ และจะต้ อ ง
กรอกข้ อควำมให้ ถูกต้ องครบถ้ วน พร้ อมทัง้ หลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้ เสนอรำคำเป็ นเงินบำท และเสนอรำคำได้ เพียงครัง้ เดียวและรำคำ
เดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรื อรำคำต่อหน่วย และหรื อ ต่อ รำยกำร ตำมเงื่อ นไขที่ระบุไว้ ท้ำยใบเสนอรำคำให้
ถูกต้ อง ทัง้ นี ้ รำคำรวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือ
ตัวหนังสือเป็ นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทังสิ
้ น้ ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษี อำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และ
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ทังปวงไว้
้
แล้ ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรี ยนที่ได้ รับจัดสรรและสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำรำชบุรี เขต ๑
รำคำที่เสนอจะต้ องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อ ยกว่ำ ๖๐ วัน ตัง้ แต่วันเสนอรำคำโดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำซื ้อขำย หรือวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจำก สำนักงำน ให้ ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตำล็อก และรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ พัสดุที่
ประกวดรำคำซื ้อ ไปพร้ อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี ้ สำนักงำนจะยึดไว้ เป็ นเอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้ พิจำรณำ หำกเป็ นสำเนำรู ปถ่ำยจะต้ องรับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มีควำม
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องนำต้ นฉบับมำให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วัน
๔.๕ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้ อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้ ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้ อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำซื ้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องยืน่ ข้ อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอรำคำ
ให้ ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้ นกำหนดเวลำยื่นข้ อเสนอและเสนอรำคำแล้ ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้ อเสนอและกำร
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.๘ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพื่อเป็ นกำร
เสนอรำคำให้ แก่ สำนักงำน ผ่ำนทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่น ตำมข้ อ
๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้ อเสนอรำยใดเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำย
อื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจำกกำรเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้ อเสนอ มีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมตำมข้ อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน อย่ำงเป็ นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัด
รำยชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรำยนันออกจำกกำรเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ และสำนักงำน จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่ำว
เป็ นผู้ทิ ้งงำน เว้ นแต่ สำนักงำน จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้ อเสนอรำยนันมิ
้ ใช่เป็ นผู้ริเริ่มให้ มีกำรกระทำดังกล่ำวและ
ได้ ให้ ควำมร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ สำนักงำน
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้ องเป็ นรำคำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ ำมี) รวม
ค่ำใช้ จ่ำยทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องศึกษำและทำควำมเข้ ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้ วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้ อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ สำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ รำคำ
๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้ อเสนอ สำนักงำน จะพิจำรณำ
จำก รำคำต่อรำยกำร
๕.๓ หำกผู้ยื่นข้ อเสนอรำยใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตำมข้ อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้ อเสนอ
ไม่ถกู ต้ อง หรือไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ ๓ หรื อยื่นข้ อเสนอไม่ถูกต้ องตำมข้ อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอรำยนัน้ เว้ นแต่ ผู้ยื่นข้ อเสนอรำยใดเสนอเอกสำร
ทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะขำยไม่ครบถ้ วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำก
เงื่อนไขที่สำนักงำนกำหนดไว้ ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญและ
ควำมแตกต่ำงนันไม่
้ มีผลทำให้ เกิดกำรได้ เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่น หรือเป็ นกำรผิดพลำดเล็กน้ อย
คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรำยนัน้
๕.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรำยนันในบั
้ ญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื ้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำน
(๒) ไม่กรอกชือ่ ผู้ยื่นข้ อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้ เกิดควำมได้ เปรียบเสียเปรียบแก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตัด สินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิ กส์ห รื อ ในกำรทำสัญ ญำ คณะกรรมกำร
พิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ส ำนักงำนมี สิ ท ธิ ให้ ผ้ ูยื่ น ข้ อ เสนอชีแ้ จงข้ อ เท็ จ จริ งเพิ่ ม เติ ม
ได้ สำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้ อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่
ถูกต้ อง
๕.๖ สำนักงำนทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือ รำคำหนึ่งรำคำใด หรื อรำคำที่เสนอ
ทังหมดก็
้
ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื ้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรื ออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซือ้ เลยก็ได้ สุดแต่จ ะพิจ ำรณำ ทัง้ นี ้ เพื่อ ประโยชน์ ของทำง
รำชกำรเป็ นสำคัญ และให้ ถือว่ำกำรตัดสินของ สำนักงำนเป็ นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่ำใช้ จ่ำย หรื อ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทังส
้ ำนักงำน จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอ
เป็ นผู้ทิง้ งำน ไม่ว่ำจะเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับกำรคัดเลือกหรื อไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ ว่ำกำรยื่นข้ อเสนอ
กระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็ นเท็จ หรือใช้ ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำ
แทน เป็ นต้ น
ในกรณี ที่ ผ้ ูยื่ น ข้ อเสนอรำยที่ เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ ว่ ำไม่ อ ำจ
ดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือ สำนักงำน จะให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้ เชื่อได้ ว่ำ ผู้ยื่นข้ อ เสนอสำมำรถดำเนินกำร
ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ สำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้ อ เสนอหรื อ ไม่ รับรำคำของผู้ยื่ นข้ อ เสนอรำยนัน้ ทัง้ นี ้ ผู้ยื่ นข้ อ เสนอดังกล่ำวไม่มี สิท ธิ เรี ยกร้ อ งค่ ำใช้ จ่ำยหรื อ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำน
๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำสำนักงำนอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หำกปรำกฏว่ ำ มี ก ำรกระท ำที่ เข้ ำ ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะกำรประกวดรำคำหรื อ ที่ ได้ รั บ กำรคั ด เลื อ กมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ ำหน้ ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ

๖.

การทาสัญญาซือ้ ขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผ้ ชู นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วน
ภำยใน ๕ วันทำกำร นับแต่วนั ที่ทำข้ อตกลงซื ้อสำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทนกำรทำสัญญำ
ตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผ้ ชู นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วน
ภำยใน ๕ วันทำกำร หรื อสำนักงำนเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตำมข้ อ ๖.๑ ผู้ชนะกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทำสัญญำซือ้ ขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทำข้ อตกลงเป็ นหนังสือ กับ
สำนักงำนภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้ รับแจ้ ง และจะต้ อ งวำงหลักประกันสัญญำเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับร้ อ ย
ละ ๕ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้ สำนักงำนยึดถือไว้ ในขณะทำสัญญำ โดยใช้ หลักประกัน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี ้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสัง่ จ่ำย ซึ่งเป็ นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรือดรำฟท์นนั ้
ชำระต่อเจ้ ำหน้ ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทำกำร
(๓) หนังสือค ้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็ นหนังสือค ้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
(๔) หนังสือค ้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค ้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทรำบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตำมตัวอย่ำงหนังสือค ้ำ
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผ้ ชู นะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้ นจำกข้ อผูกพันตำมสัญญำซื ้อขำยแล้ ว
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ตำมอัตรำส่วนของพัสดุที่ซื ้อซึ่งสำนักงำน ได้ รับมอบไว้
แล้ ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
สำนักงำน จะจ่ำยค่ำสิ่งของซึ่งได้ รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้ จ่ำยทัง้
ปวงแล้ วให้ แก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอที่ได้ รับกำรคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้ ส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วนตำมสัญญำซื ้อ
ขำยหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือ และสำนักงำน ได้ ตรวจรับมอบสิ่งของไว้ เรียบร้ อยแล้ ว
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื ้อขำยแนบท้ ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรือข้ อตกลงซื ้อ
ขำยเป็ นหนังสือ ให้ คิดในอัตรำร้ อยละ ๐.๒๐ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ยงั ไม่ได้ รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ ทำสัญญำซื ้อขำยตำมแบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อ
ทำข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันควำมชำรุ ดบกพร่องของสิ่งของที่ซื ้อขำยที่เกิด ขึ ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถัดจำกวันที่ สำนักงำน ได้ รับมอบสิ่งของ โดยต้ องรี บจัดกำรซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้
กำรได้ ดีดงั เดิมภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้ รับแจ้ งควำมชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้ อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้ อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื ้อครัง้ นี ้ ได้ มำจำกเงินงบประมำณเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๓
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงำนได้ รับอนุมตั ิเงินค่ำพัสดุจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ วเท่ำนัน้
๑๐.๒ เมื่อสำนักงำนได้ คัดเลือกผู้ยื่นข้ อเสนอรำยใดให้ เป็ นผู้ขำย และได้ ตกลงซื ้อสิ่งของตำม
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ ำผู้ขำยจะต้ องสัง่ หรื อนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศและของนัน้
ต้ อ งน ำเข้ ำมำโดยทำงเรื อในเส้ นทำงที่มี เรื อไทยเดิน อยู่ และสำมำรถให้ บ ริ ก ำรรับ ขนได้ ตำมที่รัฐ มนตรี ว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่งเป็ นผู้ขำยจะต้ องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรส่งเสริมกำร
พำณิชยนำวี ดังนี ้
(๑) แจ้ งกำรสัง่ หรือนำสิ่งของที่ซื ้อขำยดังกล่ำวเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู ำยสัง่ หรือซื ้อของจำกต่ำงประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดกำรให้ สิ่งของที่ซื ้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรื อไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกกรมเจ้ ำท่ำ ให้ บรรทุกสิ่งของนันโดยเรื
้
ออื่น
ที่มิใช่เรื อ ไทย ซึ่งจะต้ องได้ รับอนุญำตเช่นนัน้ ก่อ นบรรทุกของลงเรื อ อื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ขำยจะต้ องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่งสำนักงำนได้ คัดเลือกแล้ ว ไม่ไปทำสัญญำหรือข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือ
ภำยในเวลำที่กำหนด ดังระบุ ไว้ ในข้ อ ๗ สำนักงำนจะริ บหลักประกันกำรยื่นข้ อ เสนอ หรื อ เรี ยกร้ อ งจำกผู้อ อก
หนังสือคำ้ ประกันกำรยื่นข้ อเสนอทันที และอำจพิจ ำรณำเรี ยกร้ อ งให้ ชดใช้ ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ ำมี) รวมทัง้ จะ
พิจำรณำให้ เป็ นผู้ทิ ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๐.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้ อกำหนดในแบบสัญญำหรือ
ข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือ ให้ เป็ นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ ำมี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีควำมขัดหรือแย้ งกัน
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตำมคำวินิจฉัยของสำนักงำน คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ ถือเป็ นที่สดุ และผู้ยื่นข้ อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้ องค่ำใช้ จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม

