เอกสารประกวดราคาซือ้ เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต 5 สี ขนาดตัด 3 ใหญ่พิเศษ
พร้อมติดตั้งและจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2554
ตามประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ลงวันที่ มีนาคม 2554
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะประกวดราคา ซือ้ เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต 5 สี
ขนาดตัด 3 ใหญ่พิเศษพร้อมติดตั้งและจัดเตรียมสถานที่ตดิ ตัง้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด
แนบท้ายเอกสารประกวดราคา
ซึง่ เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต 5 สี ขนาดตัด 3 ใหญ่พิเศษพร้อมติดตั้งและจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง
ที่จะซื้อนีต้้ องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่ เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดย
มีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ขอบเขตของงาน)
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
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2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องอยู่ในรายชื่อผู้ซื้อเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์งานดังกล่าวของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่าย เครื่องพิมพ์ยี่ห้อที่
เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ในประเทศไทย
2.7 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการจาหน่ายเครื่องพิมพ์ในประเทศไทยโดย
ผู้เสนอราคาต้องยื่นผลงานในอดีตย้อนหลังไม่น้อยกว่า 5 ปี นับ ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานที่เป็นหน่วยงานของราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เชื่อถือได้
2.8 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าสามารถผลิตเครื่องพิมพ์
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้และภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.9 ผู้เสนอราคาต้องมีหน่วยบริการและบุคคลากรในการให้บริการหลังการขาย
การซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องพิมพ์ ในประเทศไทยและสามารถให้บริการตรวจซ่อมได้ทันที
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การ จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จั ดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้ าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่ถือสัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(3) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
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4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบงานภายใน 365 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย (รายละเอียดตามขอบเขตงาน)
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้อส่งงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการ
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต 5 สี ขนาดตัด 3 ใหญ่พิเศษพร้อมติดตัง้ และจัดเตรียมสถานที่ตดิ ตัง้ จานวน 4 ชุด
แยกเป็นต้นฉบับ จานวน 1 ชุด และสาเนาจานวน 3 ชุด เอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกล่าวนี้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ (รายละเอียดตามขอบเขตงาน)
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยมีอานาจทานิติกรรมแทนิติบุคคลหากคณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา
ตรวจสอบ ภายใน 3 วัน
4.4 ก่อนยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่น ซองเอกสารประกวดราคาซืด้้อวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่ หน้าซองว่า
“เอกสารหลักฐานการประกวดราคาซื้อ เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต 5 สี ขนาดตัด 3 ใหญ่พิเศษ พร้อมติดตั้ง และ
จัดเตรียมสถานที่ติดตั้งเลขที่ 9/2554” ยื่นต่อประธานคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ ..................................
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ ซอง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเด็ดขาด
กาหนดฟังคาชี้แจงในวันที่ ..................................... เวลา ..............น. ณ ห้องประชุม
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
คณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และ
แจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใด
ที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็น
ผู้เสนอราคา และโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้เสนอราคาที่ ไม่ผ่านการคัดเลือก เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ที่เสนอราคาที่กระทา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค
/ อาจอุทธรณ์ ...
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อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็น
ที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักก ระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่
ค้างอยู่ภาย ในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอ ราคาภายในวัน เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอ
ราคาจะ ไม่แล้วเสร็จ ได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการ ประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่าง
การประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.6 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต จะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
เริ่มต้นที่ 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)
รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
ต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อมีการประกวดราคา
ฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
(7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบใน
วันเสนอราคา
(8) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคา ในวันที่ ................................ ตั้งแต่เวลา
................ น. ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป
5.

หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
ค้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
/ 5.1 เงินสด ...

5

5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ยื่นซองเอกสารหลักฐานหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนั งสือค้าประกันดังระบุไว้ใน
ข้อ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างทราบแล้
ๆ
ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง
ระบุในข้อ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้นอี้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือ
ผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
5.6 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา
ในกรณีดังต่อไปนี้
5.6.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
5.6.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
5.6.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคา
ผิดเงื่อนไขที่กาหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเทียบเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
5.6.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคา
สุดท้ายในการเสนอราคา
6.

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กรทอนิกส์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่น ซองประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาราย
นั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพล าด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เท่านั้น
6.3 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
/ (2) เสนอรายละเอียด ...
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(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กาหนดในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอ
ราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการทา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีสิทธิ
ให้ผเู้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต มีสิทธิที่จะไม่รับราคาที่เสนอหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
6.5 โรงงานไพ่ กรม สรรพสามิต ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ พิจารณาจัดซื้อเลย
ก็ได้
สุดแต่จะพิจารณาทั้งนีเพื้ ่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดโรงงานไพ่
สินของ กรมสรรพสามิต
เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่จะเป็
ว่า นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยสุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรืใอช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และโรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็ผู้ทนิ้งงาน
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต อาจจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข้อ1.4 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของท างราชการ ห รือโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เห็นว่า ไม่สมควร
จัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวด ราคาซื้อด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 กับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้อ งวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้โรงงานไพ่ กร มสรรพสามิต ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน
สัญญา ดังระบุไว้ในข้อ 1.5 (2)
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(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกัน
สัญญา ดังระบุในข้อ1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีคู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
8.

อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.05 ต่อวัน ของมูลค่า
สัญญา นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ส่งมอบให้แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
9.

การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกซึส์่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของ สิ่งของ
ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้อง รีบจัดการซ่อ มแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุด
10.

ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินทุน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้อนุมัติ
เงินค่าพัสดุจากเงินทุนโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เท่านั้น
10.2 เมื่อโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกแล้
ส์ ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) กรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
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10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 4.7 (3)
(4) และ (5) มิฉะนั้นโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะริบ หลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
10.4 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนด
ดังระบุไว้ใน ข้อ 7 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนด
ในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

