( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ๑/๒๕๖๓
การจ้างโครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการคลัง ระยะ
ที ๒ (DOC Phase II)
ตามประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ลงวันที
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึงต่อไปนีเรียกว่า "สํานักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการคลัง ระยะที ๒ (DOC Phase
II) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ีมีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ยนข้
ื อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผูท้ ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็ นผูท้ ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผูท้ ิงงานเป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้าง

/

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่สาํ นักงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทยเว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ ืนข้อเสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูย้ ืนเสนอราคาต้องมีผลงานโครงการทีมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
๒.๑๑.๑ เป็ นผูร้ บั จ้างพัฒนาหรือให้เช่าและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ทีสําเร็จมาแล้ว
หรืออยูร่ ะหว่างดําเนินการ โดยเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนทีน่าเชือถือ พร้อมทัง
แนบหลักฐานสําเนาหนังสือรับรองผลงานจากคูส่ ญ
ั ญา หรือสําเนาสัญญาอย่างน้อย ๑ สัญญา วงเงินสัญญาละ
ไม่ตากว่
ํ า
๑๐ ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ทผ่ี านมา นับถัดจากวันทีตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
หรือนับถัดจากวันทีลงนามในสัญญา และถึงวันทียืนเสนอราคา และ สศค. ขอสงวนสิทธิทีจะตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากหลักฐานทีเสนอ
๒.๑๑.๒ เป็ นผูร้ บั จ้างพัฒนาหรือให้เช่าและพัฒนาระบบ Big Data ทีสําเร็จมาแล้ว
หรืออยูร่ ะหว่างดําเนินการ โดยเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนทีน่าเชือถือ พร้อมทัง
แนบหลักฐานสําเนาหนังสือรับรองผลงานจากคูส่ ญ
ั ญา หรือสําเนาสัญญาอย่างน้อย ๑ สัญญา วงเงินสัญญาละ
ไม่ตากว่
ํ า ๕ ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ทีผ่านมา นับถัดจากวันทีตรวจรับงานงวด
สุดท้ายเรียบร้อยแล้วหรือนับถัดจากวันทีลงนามในสัญญา และถึงวันทียืนเสนอราคา และ สศค. ขอสงวนสิทธิทีจะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลักฐานทีเสนอ
๒.๑๒ ต้องเสนอราคาระบบงานคอมพิวเตอร์ในโครงการทุกรายการ จะเลือกเสนอราคา
เพียงรายการใดรายการหนึงไม่ได้
๒.๑๓ ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทีเสนอตาม TOR ข้อ ๕.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องได้รบั
การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการบริการหลังการขายในการเสนอราคาครังนีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ
จากบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบหนังสือ
รับรองในการยืนเสนอราคาครังนี
๒.๑๔ ผูย้ ืนเสนอราคาต้องเสนอบุคลากรทีมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๒.๑๔.๑ คณะผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
(๑) Project Manager วุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๑ คน ประสบการณ์
อย่างน้อย ๑๖ ปี ทําหน้าทีรับผิดชอบการบริหารงานโครงการให้สามารถแล้วเสร็จถูกต้อง สมบูรณ์ ภายในกําหนด
เวลาได้ โดยดําเนินการประสานงาน และต้องเข้าประชุมชีแจงความคืบหน้าของโครงการตามที สศค. เป็ นผู้
กําหนด
(๒) Project Coordinator วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑ คน ประสบการณ์
/

อย่างน้อย ๖ ปี ทําหน้าทีติดต่อประสานงานของโครงการ
(๓) Technical Lead วุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๒ คน ประสบการณ์
อย่างน้อย ๑๑ ปี ทําหน้าทีเป็ นผูเ้ ชียวชาญ และเป็ นผูน้ าํ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้รบั และนํามาประยุกต์ใช้
ให้คาํ ปรึกษาด้านระบบอัจฉริยะ (Business Intelligence) เพือการบริหารงานวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล (Data Science)
และสถิติ
(๔) System Designer วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๒ คน ประสบการณ์
อย่างน้อย ๘ ปี ทําหน้าทีวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(๕) Data Analyst วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๔ คน ประสบการณ์อย่าง
น้อย ๔ ปี ทําหน้าทีวิเคราะห์ขอ้ มูล
(๖) Senior Programmer วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๕ คน ประสบการณ์
อย่างน้อย ๗ ปี ทําหน้าทีกํากับ ดูแล และพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ
(๗) Software Developer วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๙ คน ประสบการณ์
อย่างน้อย ๓ ปี ทําหน้าทีออกแบบและแก้ไขโปรแกรมให้เป็ นไปตามแผน
(๘) Software Tester วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๒ คน ประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ ปี ทําหน้าทีทดสอบโปรแกรมหลังการพัฒนาโปรแกรมให้เรียบร้อย
(๙) IT Support วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๓ คน ประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ ปี ทําหน้าทีตอบปั ญหาการใช้งานของผูใ้ ช้งานและให้คาํ แนะนําเบืองต้น
(๑๐) System Engineer วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑ คน ประสบการณ์
อย่างน้อย ๗ ปี ทําหน้าทีวิศวกรระบบ ทําหน้าทีวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ จัดทําแผนงานโครงการ จัดสร้าง
ระบบให้ตรงกับความต้องการ
(๑๑) Security Engineer วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑ คน ประสบการณ์
อย่างน้อย ๖ ปี ทําหน้าทีตรวจสอบปั ญหา กําหนดสิทธิ รักษาความปลอดภัยระบบ
๒.๑๔.๒ คณะผูเ้ ชียวชาญ
ผูย้ ืนเสนอราคาราคาต้องจัดหาคณะผูเ้ ชียวชาญ เพือวิเคราะห์ขอ้ มูลตามโจทย์
ของ สศค. และต้องให้คาํ แนะนําและคําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที สศค. ในกรณีทีต้องการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลอืนในภายหลัง มีรายละเอียดดังนี
(๑) มีบคุ ลากรทีมีความเชียวชาญด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และมีประสบการณ์ทาํ งานหรือการสอนในสาขาดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ คน
(๒) มีบคุ ลากรทีมีความเชียวชาญและให้คาํ ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีประสบการณ์ทาํ งานหรือด้านการสอนในสาขาดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า ๑๑ ปี และมีผลงานเผยแพร่
อย่างต่อเนือง จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ คน
(๓) มีบคุ ลากรทีมีความเชียวชาญและให้คาํ ปรึกษาด้านสถิตแิ ละการวิจยั
เพือวิเคราะห์และตีความหมายด้านสถิตแิ ละการวิจยั โดยมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสถิติ หรือการวิจยั
หรือวิศวกรรมอุตสาหการ มีประสบการณ์ทาํ งานหรือด้านการสอนในสาขาดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี จํานวน
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ไม่นอ้ ยกว่า ๑ คน

๒.๑๕ หากมีการเปลียนแปลงบุคลากรในภายหลังจากการชนะการประกวดราคาด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ และในช่วงดําเนินงานโครงการจนตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผูย้ ืนเสนอราคาราคา
จะต้องแจ้งให้ สศค. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และบุคลากรใหม่จะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่าหรือสูงกว่า
บุคลากรเดิม
ทังในแง่ของวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ และจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ าก สศค. จึงจะสามารถปฏิบตั ิ
งานต่อไปได้ นอกจากนี ในกรณีที สศค. พิจารณาแล้วเห็นว่าการทํางานของผูย้ ืนเสนอราคามีความล่าช้าในการ
ดําเนินงาน และแจ้งให้ผยู้ ืนเสนอราคาทราบ เพือดําเนินการเพิมเติมบุคลากร ผูย้ ืนเสนอราคาจะต้องเพิมบุคลากร
ดังกล่าวตามความต้องการของ สศค. ได้ และในทํานองเดียวกัน ถ้า สศค. เห็นว่าบุคลากรของผูย้ ืนเสนอราคาไม่มี
ความสามารถเพียงพอ สศค. สามารถทีจะขอเปลียนแปลงบุคลากรได้เช่นเดียวกัน ซึงข้อพิจารณาดังกล่าว สศค.
ขอสงวนสิทธิ
ในการทีจะดําเนินการได้
๓. หลักฐานการยืนข้อเสนอ
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ คุ คล ให้ยืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทังรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ยืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืน ๆ
(๔.๑) สํานาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม (ภ.พ. ๒๐) พร้อมทังรับรองสําเนาถูก
ต้อง
(๔.๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญา ตามทีกําหนดใน TOR
ข้อ ๓.๑๑ พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔.๓) หลักฐานสําเนาหนังสือรับรองการได้รบั สนับสนุนทางด้านเทคนิคและ
การบริการหลังการขายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตามทีกําหนดใน TOR ข้อ ๓.๑๓ พร้อมทังรับรองสําเนาถูก
ต้อง
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(๔.๔) เอกสารหลักฐานเกียวกับบุคลากร ตามทีกําหนดใน TOR ข้อ ๓.๑๔

พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทังนี เมือผูย้ ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๑) ให้โดยผูย้ ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุ คลอืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอํานาจซึงติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ
ทังนี หากผูร้ บั มอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ีบรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) เอกสารเพิมเติมอืน ๆ
(๓.๑) ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ตามข้อกําหนดใน TOR ข้อ ๔
(๓.๒) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกําหนด
ใน TOR ข้อ ๕
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทังนี เมือผูย้ ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๒) ให้โดยผูย้ ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทังสิน และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย้ ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครังเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคา
ให้ถกู ต้อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึงรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี อากรอืน และค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ทังปวงไว้
แล้ว
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ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน ตังแต่วนั เสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูย้ ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทีได้รบั หนังสือแจ้งจาก สํานักงานให้เริมทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ ืนข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลงยืนเสนอราคาตามเงือนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยืนข้อเสนอและ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ ืนข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพือเป็ นการ
เสนอราคาให้แก่สาํ นักงานผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูย้ ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืนตามข้อ
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ ืนข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอราย
อืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์รว่ มกันนันออกจากการเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะ
ทีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้อ
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชือผูย้ ืนข้อเสนอรายนันออกจากการเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูย้ ืนข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน เว้นแต่สาํ นักงานจะพิจารณาเห็นว่าผูย้ ืนข้อเสนอรายนันมิใช่เป็ นผูร้ เิ ริมให้มีการกระทําดัง
กล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของสํานักงาน
๔.๘ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี อืน ๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จา่ ยทังปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ทีกําหนด
(๔) ผูย้ ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
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ผูย้ ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี จํานวน ๑,๘๖๖,๗๕๐.๐๐ บาท
(หนึงล้านแปดแสนหกหมืนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีทีใช้เช็คหรือดราฟท์
นันชําระต่อเจ้าหน้าทีในวันทียืนข้อเสนอ หรือก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีคณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รบั อนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
คําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้สาํ นักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอทียืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชือผูย้ ืนข้อเสนอในหนังสือคําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ระบุชือกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว
เป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ระบุชือผูเ้ ข้าร่วมค้ารายทีสัญญา
ร่วมค้ากําหนดให้เป็ นผูเ้ ข้ายืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ
ทังนี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียน
เป็ นนิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี สํานักงานจะคืนให้ผยู้ ืนข้อเสนอหรือผูค้ าประกั
ํ
นภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันทีสํานักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูช้ นะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผยู้ ืนข้อเสนอรายทีคัดเลือกไว้ซงเสนอราคาตํ
ึ
าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่ เมือ
ได้ทาํ สัญญาหรือข้อตกลง หรือผูย้ ืนข้อเสนอได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี สํานักงาน
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืนข้อเสนอ สํานักงานจะพิจารณา
จาก ราคารวม

/

๖.๓ หากผูย้ ืนข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการยืน
ข้อเสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ืนข้อเสนอรายนัน เว้นแต่ ผูย้ ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
ต่าง
ไปจากเงือนไขทีสํานักงานกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ
และความแตกต่างนันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือเป็ นการผิดพลาดเล็ก
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ ืนข้อเสนอรายนัน
๖.๔ สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูย้ ืนข้อเสนอรายนันในบัญชีผรู้ บั เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชือผูซ้ ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
(๒) ไม่กรอกชือผูย้ ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ ืนข้อเสนอรายอืน
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสํานักงาน มีสทิ ธิให้ผยู้ ืนข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริงเพิมเติมได้
สํานักงานมีสทิ ธิทีจะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทาํ สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ
ไม่
ถูกต้อง
๖.๖ สํานักงานทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิทีจะไม่รบั ราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอ
ทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็ นเด็ดขาด ผูย้ ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือค่า
เสียหายใด ๆ มิได้ รวมทังสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ ืนข้อเสนอ
เป็ นผูท้ ิงงาน
ไม่วา่ จะเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้วา่ การยืนข้อเสนอกระทําการ
โดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ชือบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืนมายืนข้อเสนอแทน
เป็ นต้น
ในกรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือสํานักงาน จะให้ผยู้ ืนข้อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้เชือได้วา่ ผูย้ ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ สํานักงานมีสทิ ธิทีจะไม่รบั
ข้อเสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ ืนข้อเสนอรายนัน ทังนี ผูย้ ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสีย
หายใด ๆ จากสํานักงาน
/

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้าลักษณะผูย้ ืนข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีได้รบั การคัดเลือกมีผล
ประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูย้ ืน
ข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา
๗.

การทําสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็ นหนังสือกับสํานักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สาํ นักงาน
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสังจ่ายให้แก่สาํ นักงาน โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญา
หรือก่อนหน้านัน ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคําประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็ นหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผูช้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ บั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึงสํานักงานได้รบั มอบ
ไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สํานักงานจะจ่ายค่าจ้างซึงได้รวมภาษี มลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษี อืน ๆ และค่าใช้จา่ ยทังปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็ น จํานวน ๔ งวด ดังนี
งวดที ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ภายหลังทีได้
ทําการส่งมอบและได้รบั การตรวจรับงานงวดที ๑ เสร็จสินสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดที ๒ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ภายหลังทีได้
ทําการส่งมอบและได้รบั การตรวจรับงานงวดที ๒ เสร็จสินสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน
งวดที ๓ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ภายหลังทีได้
ทําการส่งมอบและได้รบั การตรวจรับงานงวดที ๓ เสร็จสินสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
งวดสุดท้าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ านทังหมด
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ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือ และสํานักงานได้ตรวจรับมอบงานจ้าง
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรือข้อตกลงจ้าง
เป็ นหนังสือจะกําหนด ดังนี
๙.๑ กรณีทีผูร้ บั จ้างนํางานทีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผอู้ ืนทําอีกทอดหนึงโดยไม่ได้รบั อนุญาต
จากสํานักงาน จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วง
นัน
๙.๒ กรณีทีผูร้ บั จ้างปฏิบตั ผิ ิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็ นรายวัน
ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๑๐. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงได้
ึ ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเกิดขึนภายในระยะ
เวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นับถัดจากวันทีสํานักงานได้รบั มอบงาน โดยผูร้ บั จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยืนข้อเสนอและอืน ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ทังนี การจัดซือจัดจ้างครังนีจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือได้ตอ่ เมือ
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บงั คับ และได้รบั จัดสรรงบ
ประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสํานักงบประมาณแล้ว และกรณีทีหน่วยงานของรัฐไม่ได้รบั การ
จัดสรรงบประมาณเพือการจัดซือจัดจ้างในครังดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซือจัดจ้างได้
๑๑.๒ เมือสํานักงานได้คดั เลือกผูย้ ืนข้อเสนอรายใด ให้เป็ นผูร้ บั จ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ บั จ้างจะต้องสังหรือนําสิงของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศ และของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที
รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย้ ืนข้อเสนอซึงเป็ นผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
เสริมการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรือนําสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
๗ วัน นับตังแต่วนั ทีผูร้ บั จ้างสังหรือซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้สงของดั
ิ
งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิงของนัน โดยเรืออืนทีมิใช่
เรือไทย ซึงจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็ นของทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
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(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูย้ ืนข้อเสนอซึงสํานักงานได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ทีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือ
คําประกันการยืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้
เป็ น
ผูท้ ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ สํานักงานสงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขัดหรือแย้งกัน
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นทีสุด และผูย้ ืนข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยใด ๆ เพิมเติม
๑๑.๖ สํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีตอ่ ไปนีได้ โดยทีผูย้ ืนข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสํานักงานไม่ได้
(๑) ไม่ได้รบั การจัดสรรเงินทีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจะ
ทําการจัดจ้างครังนีต่อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้าลักษณะผูย้ ืนข้อเสนอทีชนะการจัดจ้างหรือทีได้รบั การคัดเลือก
มีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอ
ราคา
(๓) การทําการจัดจ้างครังนีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาํ นักงาน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ซึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กาํ หนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
สํานักงานสามารถนําผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทังนี หากผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืนข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับสํานักงาน ไว้ชวคราว
ั
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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