ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องปรับอากาศ /
เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล / ถังนํ้า / เครื่องขัดพื้น / เครื่องทำลายเอกสาร / ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นซัก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเปปเกร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องปรับอากาศ / เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล / ถังนํ้า / เครื่องขัดพื้น /
เครื่องทำลายเอกสาร / ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นซัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวฬชเก?) ราคากลางของงานซื้อใน
การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งลิ้น ๒,๓๒๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่น/นาที
ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด ๔๐๐X๔๐๐จุดต่อตารางนิ้ว
ร.ร.พระยาประเสริฐฯ จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทยี ู
ร.ร.มหาวีรานุวัตร จำนวน ๔ เครื่อง
๔. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่น/นาที
ร.ร.วัดประยุรวงศาวาส จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ถังนํ้าพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ร.ร.วัดประยุรวงศาวาส จำนวน ๒ ใบ
๖. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู
ร.ร.วัดหนัง จำนวน ๔ เครื่อง
๗. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/นาที
ร.ร.วัดอมรินทราราม จำนวน ๑ เครื่อง
๘. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศมี จำนวน ๒ เครื่อง
๙. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู
ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศมี จำนวน ๘ เครื่อง
๑๐. เครื่องขัดพื้น ร.ร.อนุบาลวัดนางนอง จำนวน ๑ เครื่อง

- ๒๑๑. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๕:๐ แผ่น/นาที
ร.ร.อนุบาลวัดนางนอง จำนวน ๑ เครื่อง
๑๒. เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น ร.ร.อนุบาลวัดนางนอง จำนวน ๑ เครื่อง
๑๓. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ซนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู
ร.ร.อนุบาลวัดนางนอง จำนวน ๕ เครื่อง
๑๔. เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น สพป.กทม. จำนวน ๑ เครื่อง
๑๔. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สพป.กทม. จำนวน ๔ เครื่อง
๑๖. คู้เหล็ก ๔ ลิ้นขัก สพป.กทม. จำนวน ๑๐ คู้
๑๗. เครื่องขัดพื้น ร.ร.ทีบีงกรฯ จำนวน ๒ เครื่อง
๑๘. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น/นาที
ร.ร.พระดำหนักสวนกุหลาบ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๙. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น/นาที
ร.ร.วัดนาคปรก จำนวน ๑ เครื่อง
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบีติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิน้ติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญขีรายขื่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานใบกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบีติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาขีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกลิทธื้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ธ๒ ^ โ๐ก10
ธ0\/©โกกาอโา{ ?โ๐0บโอกา6ก1:: 6 - 6?) ของกรมบัญซีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวับที่
09)๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ผผผ.เวผ*(ว.50.*เา หรือ ผ ผ ผ .51วโออบโ6๓ อก1:.ร0.1ห หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๕๒๕๙ ในวันและเวลาราซการ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุ;

)ศึกษาประถมศึกษา
กษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑
และเอกสารส่วนที่๒) ในระบบ อ-ธ? ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

\
*

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวฬชเกร)
เลขที่ ๗/ ๒๕๖๓
การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องปรับอากาศ / เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล /
ถังนํ้า / เครื่องขัดพื้น / เครื่องทำลายเอกสาร / ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นซัก
ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่น/นาที
ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด ๔๐๐X๔๐๐จุดต่อตารางนิ้ว
ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนิ) จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู
ร.ร.มหาวิรานุวัตร จำนวน ๔ เครื่อง
๔. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่น/นาที
ร.ร.วัดประยุรวงศาวาส จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ถังนํ้าพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ร.ร.วัดประยุรวงศาวาส จำนวน ๒ ใบ
๖. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู
ร.ร.วัดหนัง จำนวน ๔ เครื่อง
๗. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/นาที
ร.ร.วัดอมรินทราราม จำนวน ๑ เครื่อง
๘. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศมี จำนวน ๒ เครื่อง
๙. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู
ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศมี จำนวน ๘ เครื่อง
๑๐. เครื่องขัดพื้น ร.ร.อนุบาลวัดนางนอง จำนวน ๑ เครื่อง
๑๑. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/นาที
ร.ร.อนุบาลวัดนางนอง จำนวน ๑ เครื่อง
๑๒. เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น ร.ร.อนุบาลวัดนางนอง
จำนวน ๑ เครื่อง
๑๓. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู
ร.ร.อนุบาลวัดนางนอง จำนวน ๔ เครื่อง

- ๒๑๔. เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น สพป.กทม. จำนวน ๑ เครื่อง
๑๔. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สพป.กทม.
จำนวน ๔ เครื่อง
๑๖. ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นซัก สพป.กทม. จำนวน ๑๐ ตู้
๑๗. เครื่องซัดพื้น ร.ร.ทีปงกรฯ จำนวน ๒ เครื่อง
๑๘. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น/นาที
ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๙. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น/นาที
ร.ร.วัดนาคปรก จำนวน ๑ เครื่อง
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใข้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใซังานไต้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้าย๒กํสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๔ บทนิยาม . (๑) ผู้มีผลประโยขน์ร่วมกัน
(๒) การซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖
แบบบัญขีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วน,ที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วน,ที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี'ว'าการกระทรวงการคลังกำหนดตานที่,ประกาศเผยแพร่ใน'ระบบเครือ1ข่ายสารสนเทศ'ของกรม,บัญซีกลาง

- ๓๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญซีรายฃื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบ้ตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสํ่1ให้สละเอกสิทธื้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(516^โ๐กเ0 6 (^ 6 โฑการก1: 9 โ0(1บโ6๓ อก{ะ 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายขื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายขื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใข่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประขาขนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือลัญซาติไทย พร้อมทิ้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำเนาสัญญาซองการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ทะเบียนค้าพาณิขย์ (ถ้ามี)
(๔.๒) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 9 ว 9 เฯ๒ (เ^ล เว เอ
0๐(:น๓ 6ก* 90 โกกล!:)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๑)ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ กอเ1 ค๒ (9๐โ*3เวเ6
ว0(ะบ๓ 6กI โ๐โกาล!:)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อใปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 909 ค 16(?๐โ*3เวเ6
อ๐(ะน๓ 6ก!: โ๐โกกล!:)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ ^อเ1 ค ๒ (?๐โ*ลเว๒
ว(X:นกา©ก* ^๐โกกล*)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ 9 อโ ค ๒ (9๐โ*ลเว16 อ๐(ะบ๓ 6ก!: โ๐โกกล!:)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ

-๔ค่าใซ้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ตามเอกสารรายการคุณ ลักษณะเฉพาะและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ข้อ ๖
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดซอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อซาย หรือวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไปพร้อมการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
สำนักงานจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราซการ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู และ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
๒. ต้เหล็ภ ั๔ ลิ้นซัก
๓. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/นาที ,
ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่น/นาที และความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น/นาที
๔. เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ความละเอียด ๔๐๐ X ๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว
๔. เครื่องซัดพื้น
๖. เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น
หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ สำนักงาน กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามนัญซีเอกสารส่วนที่ ๒
ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใข้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๖๓
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ สำนักงานจะไม่รับผิดขอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก'ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใข้แล้ว สำนักงานจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอา
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพันกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประ๓ท โ50 โ ค๒ (^อโ1:ลช๒ อ๐(ะบ๓6 ก* โ๐ โ๓ ล1:)โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร กอโ ค16 ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บ[ว(.0ลป)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น ตามข้อ ๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยซนัร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เซื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายขื่อผู้ยื่นข้อเสนุอร.ายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใซ่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทำตังกล่าวและไต้ให้ความร่วมมือเป็นประโยขน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใข้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ไต้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ \^^.5|วโ0(ะบโ6๓ 6กบ3๐.1:1า
๔. หลักเกณฑ์และสิทธื๋ในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ราคาตํ่าสุด
๔.๒ การพิจารณาผู้ขนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ซนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณา
จาก ราคาต่อรายการ
๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใข่
สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีตังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏขื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในนัญขีรายขื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญขีรายขื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน
(๒) ไม่กรอกขื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เ^นอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม'รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
๕.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดกํเ,ด้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราขการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ขื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นด้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นขี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เขื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำขี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

-๘๔.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ฃนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการดัดเลือกมี
ผลประโยขน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังลือแทนการทำสัญญา
ตามแบบสัญญาด้งระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ใด้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ขนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับสำนักงานภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา
โดยใข้หสักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เข็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเซ็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใข้เซ็คหรือ
ดราฟทํนั้นขำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังลือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนด
(๔) หนังลือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพจํณีซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบ
ไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใข้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา
ซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความขำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับกัดจากวันที่ สำนักงาน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใข้การได้ดีดังเดิมภายใน (ริ)๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความขำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธี้ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุม่ติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้ดัดเสือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบีติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณีขย'นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า
ท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
** (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เข่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใข่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณีขยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้ดัดเลือกแล้ว ไมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ไนข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใข้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ,บริหารพัสดุภาคร้ฐ

- ๑๐ ๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธี้ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ไต้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ไต้
(๑) สานักงาน ฌ เด์รับ การจัดสรรเงนทจะ เข เนการจัดซอหรอทได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ
ดัดเลือกมีผลประโยขน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือ
กระทบต่อประโยซน่สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่!ต้รับการ
ดัดเสือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเสือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น
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