-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที.่ .....................
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสูส่ ากล
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
ลงวันที่
มิถุนายน 2560
----------------------------------------ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ” มีควำมประสงค์จะ
ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้
ซือ้ พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงกำร
ในวงเงินที่จัดหำ 13,430,900 บำท (สิบสำมล้ำนสี่แสนสำมหมื่นเก้ำร้อยบำทถ้วน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บอยู่ในสภำพที่
จะใช้งำนได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญำซื้อขำย
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(2) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อดังกล่ำว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ตำรวจภูธร
จังหวัดสุรินทร์ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น

-22.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำ
และห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.8 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
2.9 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และมีผลงำนในประเภทเดียวกัน
กับงำนที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นสัญญำเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ
2,500,000.- บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ,แนบสำเนำสัญญำ ,หนังสือรับรองผลกำรบำรุงรักษำระหว่ำง
สัญญำจำกหน่วยงำนคู่สัญญำและเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้ นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ำกั ด หรื อ บริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด ให้ ยื่ น ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชี รำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) บัญชีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี ) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำ ยใดเป็นบุคคล
ธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำรตำมที่
ระบุไว้ใน (๑)
(4) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(3.1) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
(3.2) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(3.3) สำเนำแบบแจ้งกำรลงทะเบียนผู้ค้ำกับภำครัฐ
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

-3๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ 4.4
(๒) หนั งสื อมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ เสนอรำคำมอบ
อำนำจให้บุคคลอื่น ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำในกำรเสนอรำคำทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
(3) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ 5
(4) บั ญชีเอกสำรส่ ว นที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ กำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
4. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เสนอรำคำต้ องยื่ น ข้ อเสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบจัดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้ งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ โดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอ
รำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิด
รำคำรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
รำคำที่เ สนอ จะต้ อ งเสนอก ำหนดยืน รำคำไม่น้ อยกว่ ำ 90 วั น นับ แต่ วัน เสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำซื้อขำย
4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งแคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะเฉพำะ
ของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตำมโครงกำรประกวดรำคำซื้อ พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ
อุปกรณ์ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
หลักฐำนดังกล่ำวนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์จะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับ แคตตำล็อกที่แนบให้ พิจำรณำ หำกเป็ นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มีควำม
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้เสนอรำคำจะต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน 2 วัน
4.5 ผู้ เ สนอรำคำจะต้ อ งส่ ง ตั ว อย่ ำ งของพั ส ดุ ที่ เ สนอ จ ำนวน 1 ชุ ด และรำยละเอี ย ด
ประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่ส่วนรำชกำรกำหนด โดยลงลำยมือผู้เสนอรำคำ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับ
ในเอกสำรด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสำรที่จัดส่งหรือนำมำแสดงตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 เพื่อใช้ในกำรตรวจ
ทดลองหรือประกอบกำรพิจำรณำในวันที่ ............................................ระหว่ำงเวลำ.....................ถึง.....................น.
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้ นแก่ตัวอย่ำง
ดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์จะคืนให้แก่ผู้เสนอรำคำ

-44.6 ก่อนกำรเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
4.7 ผู้ เ สนอรำคำจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบจั ดซื้อ จัด จ้ำงภำครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่............................................ ระหว่ำงเวลำ.....................ถึง.....................น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
กำรเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ
1.5 (1) ณ วันประกำศประกวดรำคำหรือไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิก ส์ก่อนหรือ
ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรมตำมข้อ 1.5(2) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
จะพิ จ ำรณำลงโทษผู้ เ สนอรำคำดั ง กล่ ำ วเป็ น ผู้ ทิ้ ง งำน เว้ น แต่ ค ณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็ นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำง
รำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
4.8 ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(2) รำคำที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น รำคำที่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี ) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่ กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
(4) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(5) ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน 671,545 บำท (หกแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันห้ำร้อยสี่สิบห้ำบำทถ้วน)
5.1 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน
ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนำคำรสั่ งจ่ ำยให้ แก่ ตำรวจภู ธรจั งหวั ดสุ รินทร์ โดยเป็ นเช็คลงวั นที่ที่ ยื่นกำรเสนอ
รำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
5.3 พันธบัตรรัฐบำลไทย
กรณีที่ผู้เสนอรำคำนำเช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเป็นหลักประกัน
กำรเสนอรำคำ จะต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บ เอกสำรดั ง กล่ ำ วมำให้ ส่ ว นรำชกำรตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ ง ในวั น ที่
............................................ ระหว่ำงเวลำ.....................ถึง.....................น.

-5ตำมแบบตั ว อย่ ำ งหนั ง สื อ ค้ ำประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนำคำรภำยใ นประเทศ
(หลักประกันกำรเสนอรำคำ) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ เป็นผู้วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ดังนั้น กรณีที่
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูป แบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ประสงค์จะใช้หนังสื อค้ำประกันอิเล็ กทรอนิกส์ ของ
ธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ดำเนินกำรดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึ่งต้อง
วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมกิจกำรร่วมค้ำ เท่ำนั้น
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้ เสนอรำคำ
ซึ่งต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมนิติบุคคลรำยใดรำยหนึ่งตำมที่สัญญำร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ำเสนอ
รำคำกับทำงรำชกำร
ทั้งนี้ "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือ
ผู้ค้ำประกันภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้
3 ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ ครั้งนี้ ตำรวจภูธ รจังหวัด
สุรินทร์ จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
6.2 ในกำรพิ จำรณำผู้ ชนะกำรยื่ นข้ อเสนอ ส่ วนรำชกำรจะใช้ หลั กเกณฑ์ กำรประเมิ นค่ ำ
ประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลัก และน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
(1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 30
(2) คุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 70
โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 100
6.3 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ ว คณะกรรมกำรพิจ ำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะไม่ รั บ พิ จ ำรณำรำคำของผู้ เ สนอรำคำรำยนั้ น เว้ น แต่ เ ป็ น ข้ อ ผิ ด พลำด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เท่ำนั้น
6.4 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ สงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ปรำกฏชื่ อผู้ เสนอรำคำรำยนั้ นในบั ญชี ผู้ รั บเอกสำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์
ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ หรือลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดหรือทั้งหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรำยละเอี ย ดแตกต่ ำ งไปจำกเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสี ยเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น

-66.5 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ต ำรวจภู ธ รจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี สิ ท ธิ ใ ห้ ผู้ เ สนอรำคำชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง
สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
ไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำหำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.6 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำ
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำ
กำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่น
มำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
6.7 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็ จจริงภำยหลั งจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้ เสนอรำคำที่มี สิ ท ธิ
ได้รับ กำรคัดเลื อกเป็ นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๕
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์มีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และตำรวจภูธรจังหวัด
สุรินทร์จะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณี นี้ หำกปลั ดกระทรวงพิ จำรณำเห็ นว่ ำกำรยกเลิ กกำรพิ จำรณำผลกำรเสนอรำคำ
ที่ ได้ ด ำเนิ น กำรไปแล้ วจะเป็ น ประโยชน์ แก่ ทำงรำชกำรอย่ ำงยิ่ ง ปลั ดกระทรวงมี อ ำนำจยกเลิ กกำรพิ จำรณำ
ผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณี ที่ ผู้ ช นะกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำมำรถส่ งมอบสิ่ งของได้ ค รบถ้ ว น
ภำยใน ๕ วันทำกำรของทำงรำชกำร นั บ แต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ ตำรวจภูธ รจังหวัดสุ รินทร์ จะพิจำรณำจัดทำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนกำรทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
7.2 ในกรณี ที่ ผู้ ช นะกำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไม่ ส ำมำรถส่ งมอบสิ่ งของได้ ครบถ้ ว น
ภำยใน ๕ วันทำกำรของทำงรำชกำร หรื อตำรวจภูธ รจังหวัดสุ ริ นทร์ เห็ นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสื อ
ตำมข้อ ๗.๑ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดัง ระบุในข้อ ๑.๓ กับ
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงิน
เท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำสิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ยึดถือไว้ในขณะทำ
สัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือ
ก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
(3) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ
1.4 (2)
(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริ ษั ทเงิ นทุ นหลั กทรั พย์ ที่ได้ รั บอนุ ญ ำตให้ ประกอบกิ จกำรเงินทุ นเพื่อกำรพำณิ ชย์และประกอบธุรกิ จค้ ำประกั น
ตำมประกำศของธนำคำรแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้ แจ้ งชื่อเวียนให้ ส่ วนรำชกำรต่ ำง ๆ ทรำบแล้ ว โดยอนุ โลมให้ ใช้
ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำรที่ กวพ. กำหนด
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หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.20 ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำซื้อขำย
ตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
10.1 เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติม
งบประมำณกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อตำรวจภูธรจังหวัดสุ รินทร์ ได้รับอนุมัติเงิน
ค่ำพัสดุจำกเงินงบประมำณปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติม กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ ำง 1 และ
สำนักงบประมำณแล้วเท่ำนั้น
10.2 เมื่อตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตำมประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและ
ของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำย จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่ งเสริม
กำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(1) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อ กรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อ ไทย จำกต่ ำ งประเทศมำยั ง ประเทศไทย เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ ำตจำกกรมเจ้ ำ ท่ ำ ให้ บ รรทุ ก สิ่ ง ของนั้ น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่ น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ำม (๑) หรื อ (๒) ผู้ ข ำยจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
10.3 ผู้เสนอรำคำซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลง
ภำยในเวลำที่ทำงรำชกำรกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์จะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอหรือ
เรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันทีและอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี)
รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร

-810.4 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญำ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
…............................................................................................................................................
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
มิถุนำยน 2560

