เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕
การซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน ๓๓ เครื่อง
ตามประกาศ ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่ำ "จังหวัด" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซือ้ ด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี ้
คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ
จำนวน
๑
ครัง้
(๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ )จำนวน ๓๓ เครื่อง
พัสดุท่จี ะซือ้ นีต้ อ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็ นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซือ้ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี ้ โดยมีขอ้ แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำซือ้ ขำยทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคำ้ ประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๗ ร่ำง T.O.R.
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
/๒.๔ ไม่เป็ นบุคคล...

-

๒-

๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำว เนื่องจำกเป็ นผูท้ ่ไี ม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูป้ ระกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยชื่อผูท้ งิ ้ งำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ งิ ้ งำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู้ งิ ้ งำนเป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั กำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผูม้ ีอำชีพขำยพัสดุท่ปี ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ
วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมใน
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือควำมคุม้ กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศำลไทย เว้นแต่รฐั บำล
ของผูย้ ่นื ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุม้ กันเช่นว่ำนัน้
๒.๑๐ ผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ย่นื ข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
กรณีท่ขี อ้ ตกลงฯ กำหนดให้ผเู้ ข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีกำรกำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของ
ผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผูเ้ ข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย
กรณีท่ขี อ้ ตกลงฯ กำหนดให้ผเู้ ข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลักกิจกำรร่วมค้ำ
นัน้ ต้องใช้ผลงำนของผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็ นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ย่นื ข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผเู้ ข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็ นผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลัก ผูเ้ ข้ำร่วมค้ำทุก
รำยจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน
๒.๑๑ ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซือ้ จัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผยู้ ่นื ข้อเสนอเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุน
้ ส่วนสำมัญหรือห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ให้ย่นื สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทัง้ รับรอง
สำเนำถูกต้อง
/(ข).....

-

๓-

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ย่ืนสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผถู้ ือหุน้ รำยใหญ่ (ถ้ำมี)
พร้อมทัง้ รับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ ่นื ข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผูน้ นั้ สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้
เป็ นหุน้ ส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทัง้ รับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ ่นื ข้อเสนอเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็ นผูร้ ว่ มค้ำ ให้ย่นื สำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) หน้ำงบบัญชีทำงธนำคำร
(๔.๒) รำยกำรเคลื่อนใหวทำงบัญชี
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดที่ได้ย่นื พร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซือ้ จัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทัง้ นี ้ เมื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดย
ผูย้ ่นื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ผี ยู้ ่นื ข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผูม้ อบอำนำจและผูร้ บั มอบอำนำจ ทัง้ นีห้ ำก
ผูร้ บั มอบอำนำจเป็ นบุคคลธรรมดำต้องเป็ นผูท้ ่บี รรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนัน้
(๒) แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔
(๓) รำยกำรพิจำรณำที่ ๑ คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ(๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ )จำนวน ๓๓ เครื่อง
(๓.๑) สำเนำใบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)
(ถ้ำมี)
(๓.๒) สำเนำหนังสือรับรองสินค้ำ Made In Thailand ของสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ถ้ำมี)
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดที่ได้ย่นื พร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซือ้ จัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัง้ นี ้ เมื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดย
ผูย้ ่นื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
/๔. การเสนอ...

-

๔ -

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผูย้ ่นื ข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็ นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครัง้ เดียวและรำคำ
เดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ทำ้ ยใบเสนอรำคำให้
ถูกต้อง ทัง้ นี ้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็ นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทัง้ สิน้ ซึ่งรวมค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ภำษี อำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทัง้ ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ภ.๓ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่นอ้ ยกว่ำ ๓๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอรำคำโดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำ ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำซือ้ ขำย หรือวันที่ได้รบั หนังสือแจ้งจำก จังหวัด ให้สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ของ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะถือตำมที่กระทรวง ICT เดือน ธันวำคม ๒๕๖๔ ในรำคำ ๑๗,๐๐๐บำท ไป
พร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำน
ดังกล่ำวนี ้ จังหวัดจะยึดไว้เป็ นเอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็ นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผูม้ ีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มีควำม
ประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับแคตตำล็อก ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วัน
๔.๕ ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่ำงของพัสดุท่เี สนอ จำนวน ๑ และ/หรือรำยละเอียด
ประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่ จังหวัด กำหนด โดยลงลำยมือผูย้ ่นื ข้อเสนอพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับใน
เอกสำรด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสำรที่จดั ส่งหรือนำมำแสดง ตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖
(๒) เพื่อใช้ในกำรตรวจทดลองหรือประกอบกำรพิจำรณำ ในวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๕ ระหว่ำง
เวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ภ.๓ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ทัง้ นี ้ จังหวัดจะไม่รบั ผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้ แก่ตวั อย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่
ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผยู้ ่นื ข้อเสนอ
๔.๖ ก่อนเสนอรำคำ ผูย้ ่นื ข้อเสนอควรตรวจดูรำ่ งสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
/เอกสำร...

-

๕-

เอกสำรประกวดรำคำซือ้ อิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๕ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอรำคำ
ให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รบั เอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและกำร
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.๘ ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็ นกำร
เสนอรำคำให้แก่ จังหวัด ผ่ำนทำงระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูย้ ่ืนข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยอื่น ตำมข้อ
๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยใดเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรำย
อื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันนัน้ ออกจำกกำรเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผยู้ ่ืนข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมตำมข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัด
รำยชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยนัน้ ออกจำกกำรเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจำรณำลงโทษผูย้ ่นื ข้อเสนอดังกล่ำว
เป็ นผูท้ งิ ้ งำน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจำรณำเห็นว่ำผูย้ ่ืนข้อเสนอรำยนัน้ มิใช่เป็ นผูร้ เิ ริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำวและได้
ให้ควำมร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ จังหวัด
๔.๑๐ ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็ นรำคำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และภำษีอ่นื ๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสูก่ ระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่
กำหนด
(๔) ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ จังหวัดจะพิจำรณำ
/ตัดสินโดย..

-

๖-

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ
๕.๒ กำรพิจำรณำผูช้ นะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผูช้ นะกำรยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจำรณำ
จำก รำคำรวม
๕.๓ หำกผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถกู ต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจำรณำข้อเสนอของผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยนัน้ เว้นแต่ ผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุท่จี ะขำยไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียด
แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่จงั หวัดกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนัน้ ไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็ นกำร
ผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผยู้ ่นื ข้อเสนอรำยนัน้
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผูย้ ่นื ข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยนัน้ ในบัญชีรำยชื่อผูร้ บั เอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผูซ้ ือ้ เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ท่เี ป็ นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ ่นื ข้อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผยู้ ่นื ข้อเสนอชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ จังหวัด มีสิทธิท่จี ะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั รำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่
ถูกต้อง
๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซ่งึ สิทธิท่จี ะไม่รบั รำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทัง้ หมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซือ้ ในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซือ้ เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็ นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ จังหวัดเป็ นเด็ดขำด ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทัง้ จังหวัด จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ ่ืนข้อเสนอ
เป็ นผูท้ งิ ้ งำน ไม่ว่ำจะเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั กำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุท่เี ชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอ
กระทำกำรโดยไม่สจุ ริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็ นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดำ หรือนิติบคุ คลอื่นมำเสนอรำคำ
แทน เป็ นต้น
ในกรณีท่ผี ยู้ ่นื ข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
/ดำเนินงำน...

- ๗ดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือจังหวัด จะให้ผยู้ ่ืนข้อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผูย้ ่นื ข้อเสนอสำมำรถดำเนินกำรตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชีแ้ จงไม่เป็ นที่รบั ฟั งได้ จังหวัด มีสิทธิท่จี ะไม่รบั
ข้อเสนอหรือไม่รบั รำคำของผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยนัน้ ทัง้ นี ้ ผูย้ ่ืนข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกจังหวัด
๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำจังหวัดอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หำก
ปรำกฏว่ำมีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รบั กำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ ่ืน
ข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๕.๘ หำกผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ำสุดของผูย้ ่ืน
ข้อเสนอรำยอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซือ้ จัดจ้ำงจำกผูป้ ระกอบกำร SMEs ดังกล่ำว โดยจัด
เรียงลำดับผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกำร SMEs ซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ำสุดของผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยอื่นไม่
เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมำทำสัญญำไม่เกิน ๓ รำย
ผูย้ ่ืนข้อเสนอที่เป็ นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทธิตำมวรรคหนึ่ง ผูเ้ ข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องเป็ น
ผูป้ ระกอบกำร SMEs
๕.๙ หำกผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งมิใช่ผปู้ ระกอบกำร SMEs แต่เป็ นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทย
หรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ำสุดของผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดำที่
มิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงำนของรัฐ
จัดซือ้ หรือจัดจ้ำงจำกผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำย
ไทยดังกล่ำว
ผูย้ ่ืนข้อเสนอที่เป็ นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทธิตำมวรรคหนึ่ง ผูเ้ ข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องเป็ น
ผูป้ ระกอบกำรที่เป็ นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย
๖. การทาสัญญาซือ้ ขาย
๖.๑ ในกรณีท่ผี ชู้ นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันทำกำร นับแต่วนั ที่ทำข้อตกลงซือ้ จังหวัดจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็ นหนังสือแทนกำรทำสัญญำ
ตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีท่ผี ชู้ นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันทำกำร หรือจังหวัดเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็ นหนังสือ ตำมข้อ ๖.๑ ผูช้ นะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำซือ้ ขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็ นหนังสือ กับจังหวัด
ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รบั แจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของ
รำคำค่ำสิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้จงั หวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดดังต่อไปนี ้

/(๑)....

-

๘ -

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดรำฟท์ท่ธี นำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็ นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ท่ใี ช้เช็คหรือดรำฟท์นนั้
ชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทำกำร
(๓) หนังสือคำ้ ประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็ นหนังสือคำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
(๔) หนังสือคำ้ ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั อนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจคำ้ ประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือคำ้
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผชู้ นะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ ำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซือ้ ขำยแล้ว
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ตำมอัตรำส่วนของพัสดุท่ซี ือ้ ซึ่งจังหวัด ได้รบั มอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ำยค่ำสิ่งของซึ่งได้รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทัง้ ปวง
แล้วให้แก่ผยู้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั กำรคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ำย เมื่อผูข้ ำยได้สง่ มอบสิ่งของได้ครบถ้วนตำมสัญญำซือ้ ขำย
หรือข้อตกลงเป็ นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซือ้ ขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรือข้อตกลงซือ้
ขำยเป็ นหนังสือ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ยงั ไม่ได้รบั มอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญำซือ้ ขำยตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซือ้ เป็ นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ ขำยที่เกิดขึน้ ภำยใน
ระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ ปี นับถัดจำกวันที่ จังหวัด ได้รบั มอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำร
ได้ดีดงั เดิมภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รบั แจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซือ้ ครัง้ นี ้ ได้มำจำกเงินงบประมำณเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รบั อนุมตั ิเงินค่ำพัสดุจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่ำนัน้
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คดั เลือกผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยใดให้เป็ นผูข้ ำย และได้ตกลงซือ้ สิ่ง ของตำมกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผูข้ ำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนัน้ ต้อง
/นำเข้ำมำ...

-

๙-

นำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูข้ ำยจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชย
นำวี ดังนี ้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของที่ซือ้ ขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ผขู้ ำยสั่ง หรือซือ้ ของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของที่ซือ้ ขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุญำตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรื อเป็ นของที่รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีท่ไี ม่ปฏิบตั ิตำม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๐.๓ ผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงซือ้ เป็ นหนังสือ
ภำยในเวลำที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผูอ้ อกหนังสือ
คำ้ ประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้
เป็ นผูท้ งิ ้ งำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำหรือข้อตกลง
ซือ้ เป็ นหนังสือ ให้เป็ นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๐.๕ ในกรณีท่เี อกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน
ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิตำมคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็ นที่สดุ และผูย้ ่นื ข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จังหวัดอำจประกำศยกเลิกกำรจัดซือ้ ในกรณีต่อไปนีไ้ ด้ โดยที่ผยู้ ่นื ข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกจังหวัดไม่ได้
(๑) จังหวัดไม่ได้รบั กำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดซือ้ หรือที่ได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทำกำรจัดซือ้ ครัง้ นีต้ ่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซือ้ หรือที่ได้รบั กำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม หรือสมยอม
กันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดซือ้ ครัง้ นีต้ ่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่จงั หวัด หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอ่นื ในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
/ตำมควำมใน...

-

๑๐ -

ตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรซือ้ ผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั กำรคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ำยต้องปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สำมำรถนำผลกำรปฏิบตั ิงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ได้รบั กำร
คัดเลือกให้เป็ นผูข้ ำยเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูป้ ระกอบกำร
ทัง้ นี ้ หำกผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ได้รบั กำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ท่กี ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญำกับจังหวัด ไว้ช่วั ครำว
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
๖ กันยำยน ๒๕๖๕

