(ร่าง)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม
------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ดําเนินโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม เมื่อปีงบประมาณ 2559 – 2560 โดยมีการจัดหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยและระบบสํ า รอง
ระบบสารสนเทศระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถรองรับความต้องการและ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ให้ สามารถสนับสนุนการดําเนิ นงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ของ สลค. ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การดํ า เนิ น โครงการดั ง กล่ า วได้ มี ก ารจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ย เครื่ อ งพิ ม พ์ แ ละอุ ป กรณ์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ ซึ่งยังไม่เพียงพอสําหรับการเปลี่ยน
ทดแทนของเดิม ทั้งหมด จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องพิม พ์แ ละอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สลค. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และสามารถรองรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้สามารถสนับสนุนการดํา เนิน งานตาม
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ สลค. ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งถู ก ระงั บ การยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ ทํ า สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ไว้
ชั่ว คราว เนื่อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิน ผลการปฏิบั ติง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง กํา หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
3.5 ไม่เ ป็น บุค คลซึ ่ง ถูก ระบุชื ่อ ไว้ใ นบัญ ชีร ายชื ่อ ผู ้ทิ ้ง งานและได้แ จ้ง เวีย นชื ่อ ให้เ ป็น ผู ้ทิ ้ง งาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ ง รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ ง งาน
เป็ น หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณ สมบัติแ ละไม่มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า ง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
3.8 ไม่เ ป็ น ผู ้ม ี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน กับ ผู้ยื่น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื ่ น ข้ อ เสนอให้แ ก่ สลค.
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

2
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้ อเสนอต้องลงทะเบี ย นในระบบจัดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐ ด้ว ยอิ เล็ก ทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.13 ผู้ยื่น ข้อ เสนอซึ่ง ได้รับ คัด เลือ กเป็น คู่สัญ ญาต้อ งรับ และจ่า ยเงิน ผ่า นบัญ ชีธ นาคาร เว้น แต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องนําเครื่องพิมพ์ จํานวน 3 รายการ ตามข้อ 5.2.3, 5.2.4 และ 5.2.5
มาทดสอบพิ มพ์ เอกสารจากไฟล์ข้อมูลที่ สลค. กําหนด ให้ เห็นเป็ นที่ประจักษ์ว่า อุปกรณ์ ที่เสนอในครั้งนี้
สามารถทํางานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สลค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องทดสอบ
ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคาที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ทั้ง นี้ อุป กรณ์ที่นํา มาทดสอบจะต้อ งเป็น ผลิต ภัณ ฑ์แ ละรุ่น เดีย วกัน กับ ที่เ สนอในครั้ง นี้แ ละ
หากผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่นําอุปกรณ์มาทดสอบ หรือนํามาทดสอบและไม่สามารถทดสอบความสามารถของ
อุปกรณ์ตามที่กําหนดได้ สลค. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคาไว้ในการประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. ขอบเขตการดําเนินงาน
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีรายละเอียดดังนี้
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 150 เครื่อง
4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 20 เครื่อง
4.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network จํานวน 83 เครื่อง
4.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10 เครื่อง
4.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
4.6 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จํานวน 20 เครื่อง
4.8 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 170 ชุด
5. เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 เงื่อนไขทั่วไป
5.1.1 การรักษาความลับของข้อมูล ข้อมูลเอกสาร หรือ วัสดุใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในแบบใด ที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาได้รับจาก สลค. เพื่อเป็นข้อมูลในการทํางานตามสัญญานี้ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรักษา
ไว้เป็นความลับ ผู้ชนะการประกวดราคาจะไม่กระทําเองหรือร่วมกับบุคคลใดในการนําข้อมูลลับไปใช้ ไม่ว่าเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด ๆ หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลลับไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ เว้นเสียแต่จะได้รับ ความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก สลค. ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงหรือมีการยกเลิกสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคา
รับประกันการทําลายข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาได้รับจาก สลค. ในการทํางานตามสัญญานี้ทันที
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5.1.2 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับระบบ
(1) คุณลักษณะเฉพาะของระบบและอุปกรณ์ทุกรายการซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนอขาย
จะต้องเสนอคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะที่กําหนด
(2) ระบบและอุปกรณ์ที่เสนอต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ระหว่างการคุ้มครอง
เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลล้มละลายตามคําสั่งศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่
5.1.3 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ และหรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เสนอ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องดําเนินการทั้งปวง
เพื่ อ ให้ ก ารกล่ า วอ้ า งหรื อ การเรี ย กร้ อ งดั ง กล่ า วระงั บ สิ้ น ไปโดยเร็ ว ผู้ ช นะการประกวดราคาต้ อ งเป็ น
ผู้ชําระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ สลค. เป็นเจ้าของ license ของซอฟต์แวร์ที่
สลค. จัดซื้อทั้งหมด
5.1.4 ผู้ ช นะการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding)
จะต้องเสนอแผนการดําเนินงาน ประกอบด้วยรายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ เพื่อให้ สลค.
พิจารณาก่อนการดําเนินการ
5.2 คุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค
5.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 150 เครื่อง มีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
(2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
(3.1) เป็ นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
(3.2) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ายในหน่ ว ยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
(3.3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
(4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
(5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
(6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
(7) มีช่องเชื่อมต่ อ ระบบเครือข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(8) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(9) ตัวเครื่อง จอภาพ แป้นพิมพ์ (Keyboard) และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
(10) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows รุ่นล่าสุดแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(11) สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายโดเมนภายในของ สลค. (soc.go.th) เพื่อใช้งานระบบ
สารสนเทศ สลค.
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5.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 20 เครื่อง มีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
(1.1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
(1.2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
(2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
(3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
(4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
(5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(7) สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
(8) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows รุ่นล่าสุดแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(9) สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายโดเมนภายในของ สลค. (soc.go.th) เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ
สลค.
5.2.3 เครื่ อ งพิ ม พ์ ช นิ ด เลเซอร์ / ชนิ ด LED ขาวดํ า แบบ Network จํ า นวน 83 เครื่ อ ง
มีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
(2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
(3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
(4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
(5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
(7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
250 แผ่น
5.2.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10 เครื่อง มีคุณสมบัติ
ขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
(2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
(3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
(4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
(5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
(6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
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(7) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
(8) สามารถใช้ไ ด้ก ับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถ าดใส่ก ระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
5.2.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
(1) ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi
(2) ความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
(3) ความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที
5.2.6 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จํานวน 20 เครื่อง มีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2 GHz
(2) มีหน่วยความจํา (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
(3) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
(4) มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048x1,536 Pixel
(5) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n), Blue-tooth และ GPS
(6) มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)
(7) มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
(8) มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
(9) สามารถใช้ง านระบบงานเรีย กดูร ะเบีย บวาระการประชุม คณะรัฐ มนตรีด ้ว ย
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (M-VARA) ของ สลค.
(10) มี อ ุป กรณ์แ ปลงสัญ ญาณภาพจากเครื ่อ งคอมพิว เตอร์แ ท็บ เล็ต ไปเป็น พอร์ต
ชนิด Digital AV (HDMI) จํานวน 7 ชุด และชนิด VGA จํานวน 3 ชุด สําหรับแสดงผลไปยังจอภาพภายนอกได้
5.2.7 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 170 ชุด
5.2.8 การฝึกอบรม
ผู้ ข ายจะต้ อ งจั ด อบรมการใช้ ง านอุ ป กรณ์ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลระบบของ สลค.
จํานวนไม่น้อยกว่า 6 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) อบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊ก ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
(2) อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
(3) อบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
5.2.9 งานเอกสารและคู่มือ
ผู้ขายจะต้องรวบรวมเอกสารทางเทคนิคของอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่จําเป็น
พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ มอบให้กับ สลค. จํานวน 10 เล่ม พร้อมไฟล์คู่มือชนิด Microsoft Word
จํานวน 1 ชุด
5.3 เงื่อนไขการติดตั้งและการส่งมอบ
5.3.1 การติ ด ตั้ ง และการส่ ง มอบระบบและอุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะงวดงานจะถื อ ว่ า เสร็ จ สมบู ร ณ์
เมื่อมีการติดตั้งระบบและอุ ปกรณ์ การฝึกอบรม การส่งมอบเอกสารและคู่มือ รวมทั้งการทดสอบใช้ งาน
ของระบบและอุปกรณ์แล้วว่า สามารถใช้งานร่วมกับระบบและอุปกรณ์เครือข่ายเดิมของ สลค. ที่ใช้งานอยู่
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ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ผู้ขายจะต้อง
จั ด หาระบบหรื อ อุ ป กรณ์ ชุ ด ใหม่ หรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบหรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ส่ ง มอบในครั้ ง นี้ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง าน
ร่วมกับระบบเครือข่ายเดิมของ สลค. ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
5.3.2 คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุจ ะทดสอบและตรวจรับ ระบบและอุป กรณ์เ มื่อ สลค.
ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขายว่าได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบในแต่ละงวดงาน
5.3.3 ผู้ขายต้องจัดทําสติ๊กเกอร์อย่างดีติดบนอุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้ทุกรายการ เครื่องละ 1 ชิ้น
โดยข้ อ มู ล บนสติ๊ ก เกอร์ ต้ อ งแสดงชื่ อ ของบริ ษั ท ผู้ ข าย Serial number เลขที่ สั ญ ญา ชื่ อ โครงการ วั น เริ่ ม
และวันสิ้นสุดการรับประกันผลิตภัณฑ์
6. วิธีการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้ขายจะต้องส่งมอบงานทั้งหมดภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยต้องแจ้งกําหนดเวลา
ส่งมอบงานให้ สลค. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนถึงกําหนดวันส่งมอบงาน
8. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณที่ใช้สําหรับการประกวดราคาในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 9,420,000 บาท
9. การส่งมอบและการชําระเงิน
ผู้ขายจะต้องติดตั้งและส่งมอบระบบที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา โดยแบ่งออกเป็นงวดงานและเงื่อนไขการชําระเงิน ดังนี้
9.1 งวดที่ 1 ชําระเงินร้อยละ 10 ของราคาขายตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามข้อ 5.1.4 และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
9.2 งวดที่ 2 ชําระเงินร้อยละ 50 ของราคาขายตามสัญญา ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามข้อ 5.2.1 – 5.2.2 และ 5.2.8 และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
9.3 งวดที่ 3 ชําระเงินร้อยละ 30 ของราคาขายตามสัญญา ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามข้อ 5.2.3 – 5.2.7 และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
9.4 งวดที่ 4 ชําระเงินร้อยละ 10 ของราคาขายตามสัญญา ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามข้อ 5.2.9 – 5.2.10 และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
10. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
10.1 ผู้ขายต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ดังนี้
10.1.1 บํารุงรักษาระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดระยะเวลาการรับประกันเป็นเวลา 1 ปี
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่ สลค. ตรวจรับสมบูรณ์ทั้งหมด
10.1.2 คาบเวลาในการบํารุงรักษาระบบ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ให้ม ีช ่า งผู ้ชํ า นาญในการให้บ ริก าร ทํ า หน้า ที ่บํ า รุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขระบบและอุป กรณ์ใ ห้อ ยู่
ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าว และจะต้องดูแลบํารุงรักษาระบบอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
10.2 ผู้ ขายต้ องให้ บริ การหลั งการขายตลอดระยะเวลาการรับประกั น 1 ปี หรื อตามระยะเวลา
การรับประกันที่กําหนดในคุณลักษณะของอุปกรณ์แต่ละรายการ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ สลค. ตรวจรับสมบูรณ์
ทั้ ง หมด โดยครอบคลุ ม การปรั บ แต่ ง ค่ า ของระบบและอุ ป กรณ์ ที่ นํ าเสนอในครั้ งนี้ และระบบที่ เกี่ ยวข้ อง
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ สลค. ตลอดอายุสัญญา โดยไม่ชักช้าและไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
และหากเกิดปัญหา ผู้ขายต้องเริ่มดําเนินการแก้ไขปัญหาภายใน 4 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งปัญหาจาก สลค.
ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
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11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ สงสั ย ใด ๆ ในการปฏิ บั ติ ต าม TOR และเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม ตามประกาศ
สลค. ลงวันที่................................................ ให้ สลค. เป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ สลค. ให้ถือเป็นที่สุด
11.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ ไม่ล้าสมัย ไม่ใช่อุปกรณ์ที่นํามาปรับปรุงใหม่ และต้องเป็นรุ่น
ที่อยู่ในสายการผลิตในวันที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอุปกรณ์ที่เสนอทั้งหมดในโครงการนี้จะต้องสามารถ
ทํางานร่วมกับระบบเครือข่ายเดิมของ สลค. ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
11.3 เมื่ อ ผู้ ข ายได้ ส่ ง มอบงานให้ กั บ สลค. และ สลค. ได้ ดํ า เนิ น การตรวจรั บ พั ส ดุ ต ามสั ญ ญา
เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว หาก สลค. ตรวจพบในภายหลั งว่ าระบบหรื ออุ ปกรณ์ ที่ ส่ งมอบในครั้ งนี้ มี การทํ างาน
ที่ผิดพลาด ผู้ขายจะต้องจัดหาระบบหรืออุปกรณ์ชุดใหม่ หรือปรับปรุงระบบหรืออุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้
ให้กับ สลค. โดยไม่ชักช้าและไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้ระบบ และอุปกรณ์ที่ส่งมอบสามารถใช้งาน
ร่วมกับระบบเครือข่ายเดิมของ สลค. ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
11.4 การทดสอบการใช้งานจริงในข้อที่ 3.7 ให้สามารถทํางานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สลค. ดังนี้
1. ทดสอบติด ตั้ง Driver สามารถสั่ง พิม พ์ง านจากไฟล์ Documents ที่ สลค. กํา หนด
โดยรูปแบบเอกสาร จะต้องเหมือนกับต้นฉบับกับที่กําหนดไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
2. เครื่องพิมพ์ต้องสามารถสั่งพิมพ์ต่อเนื่องได้ อย่างน้อย 30 แผ่น จากไฟล์ Documents
ที่ สลค. กําหนด โดยที่กระดาษไม่ติด ไม่เอียง ไม่เป็นจุดหยดหมึกเลอะ ตัวอักษรไม่ขาด หมึกต้องยึดติดแน่น
กับกระดาษ ไม่หลุดร่อนง่าย
3. สามารถสั่งพิมพ์ไฟล์ Documents กฎหมายของกองนิติธรรม (สลค.) โดยใช้กระดาษชนิด
พิมพ์พระราชโองการ โดยที่กระดาษไม่ติด ไม่เอียง ไม่เป็นจุดหยดหมึกเลอะ ตัวอักษรไม่ขาด มีความเข้ม
ของหมึกสม่ําเสมอ หมึกต้องยึดติดแน่นกับกระดาษ ไม่หลุดร่อนง่าย

-------------------------------------

ร่าง
ประกาศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
-------------------------------------สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ท ดแทนระบบเดิม ด้ว ยวิธีป ระกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ราคากลางของงานซื ้อ ในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,412,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 150 เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จํานวน 20 เครื่อง
๓. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network จํานวน 83 เครื่อง
๔. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 10 เครื่อง
๕. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีสําหรับกระดาษ A3
จํานวน
1 เครื่อง
๖. อุปกรณ์แท็บเล็ต
จํานวน 20 เครื่อง
๗. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 170 เครื่อง
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เ ป็น บุค คลซึ่ง ถูก ระบุชื่อ ไว้ใ นบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ทิ้ง งานและได้แ จ้ง เวีย นชื่อ ให้เ ป็น ผู้ทิ้ง งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณ สมบัติแ ละไม่มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐ มนตรี ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือ ไม่เป็น ผู้ก ระทํา การอัน เป็น การขัด ขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่ เ ป็ น ผู้ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ง อาจปฏิเ สธไม่ ย อมขึ้น ศาลไทย เว้ น แต่รั ฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ งได้ รับ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จัด จ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด

-2๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็ นผู้ ไม่แสดงบั ญ ชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบั ญ ชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๑๔. ผู้ยื่น ข้อ เสนอราคาจะต้อ งนํา เครื่อ งพิม พ์ จํา นวน 3 รายการ ตามข้อ 5.2.3, 5.2.4
และ 5.2.5 ตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) มาทดสอบพิมพ์เอกสารจากไฟล์ข้อมูลที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกําหนดให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า อุปกรณ์ที่เสนอในครั้งนี้สามารถทํางานร่วมกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 5
วัน ทํ า การ นับ ถัด จากวัน เสนอราคาที ่กํ า หนดไว้ ใ นเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่นํามาทดสอบจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์และรุ่นเดียวกันกับที่เสนอในครั้งนี้และ
หากผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่นําอุปกรณ์มาทดสอบ หรือนํามาทดสอบและไม่สามารถทดสอบความสามารถของอุปกรณ์
ตามที่กําหนดได้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาของ
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาไว้ในการประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
ผ่ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละชํ า ระเงิ น ผ่ า นทางธนาคาร ตั้ ง แต่ วั น ที่
......................................ถึงวันที่......................................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้ สนใจสามารถดู รายละเอี ยดได้ ที่ เว็บไซต์ www.soc.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๒๘๐ – ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๓๔ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายั ง สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ผ่ า นทางอี เมล์ procurement@soc.go.th หรื อ หรื อ ช่ อ งทางตามที่
กรมบั ญ ชี ก ลางกํ าหนด ภายในวั น ที่ .................................... โดยสํ านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีจ ะชี้ แ จง
รายละเอี ย ดดั ง กล่ า วผ่ า นทางอี เ มล์ procurement@soc.go.th ในวั น ที่ .........................................
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ............................................
(............................................)
ตําแหน่ง ............................................

ร่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ .........../๒๕๖๑
การซื้อตามโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม
ตามประกาศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่

พฤศจิกายน ๒๕๖๐

----------------------------------------สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สลค. มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 150 เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จํานวน 20 เครื่อง
๓. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
จํานวน 83 เครื่อง
๔. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 10 เครื่อง
๕. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีสําหรับกระดาษ A3
จํานวน
1 เครื่อง
๖. อุปกรณ์แท็บเล็ต
จํานวน 20 เครื่อง
๗. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 170 เครื่อง
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

-2๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่ งอยู่ระหว่างถูก ระงับ การยื่น ข้อ เสนอหรือทํ าสั ญ ญากั บ หน่ วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็น ผู้ที่ไม่ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบีย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง กํา หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แ จ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณ สมบัติแ ละไม่มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่ เ ป็น ผู้มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน กับ ผู้ยื่น ข้ อ เสนอรายอื่น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ สลค.
ณ วั น ประกาศประกวดราคาอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ ไม่เ ป็น ผู้ก ระทํา การอัน เป็น การขัด ขวาง การแข่ง ขั น
อย่ างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิท ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลางตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่น ข้อ เสนอต้อ งไม่อ ยู่ใ นฐานะเป็น ผู้ไ ม่แ สดงบัญ ชีร ายรับ รายจ่า ย หรือ แสดงบัญ ชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญ ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่น ข้อ เสนอราคาจะต้อ งนําเครื่อ งพิม พ์ จํา นวน 3 รายการ ตามข้อ 5.2.3, 5.2.4
และ 5.2.5 ตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) มาทดสอบพิมพ์เอกสารจากไฟล์ข้อมูลที่ สลค. กําหนดให้
เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า อุปกรณ์ที่เสนอในครั้งนี้สามารถทํางานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สลค.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทํ าการ นับถัดจากวันเสนอราคาตาม
ที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้
ทั้งนี้ อุป กรณ์ที่นํามาทดสอบจะต้องเป็น ผลิตภัณ ฑ์และรุ่นเดียวกัน กับที่เสนอในครั้งนี้
และหากผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่นําอุปกรณ์มาทดสอบ หรือนํามาทดสอบและไม่สามารถทดสอบความสามารถ
ของอุ ปกรณ์ ตามที่กําหนดได้ สลค. จะไม่รับพิ จารณาข้อเสนอด้านเทคนิ คและข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอราคาไว้ในการประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-3๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผู้ยื่น ข้ อเสนอเป็ น ผู้ยื่น ข้อเสนอร่วมกั น ในฐานะเป็ น ผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่น สํ าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอดํ า เนิ น การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที ่ผู้ยื่น ข้อ เสนอมอบอํา นาจให้บุค คลอื ่น กระทํ า การแทนให้แ นบหนัง สือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอดํ า เนิ น การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

-4๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง
ทั้ ง นี้ ราคารวมที่ เ สนอจะต้ อ งตรงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ ถ้ า ตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ ไม่ ต รงกั น
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สลค.
ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเสนอกํา หนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๐ วั น ตั้ ง แต่ วั น เสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้ยื่น ข้อ เสนอจะต้อ งส่งแคตตาล็อ กรายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของโครงการจัด หา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศใหม่ ท ดแทนระบบเดิ ม ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สลค. จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน
4.5 ผู้ ยื่ นข้ อเสนอจะต้ องส่ งตั วอย่ างของพั สดุ ที่ เสนอ จํ านวน ๓ รายการ หรือ รายละเอีย ด
ประกอบการอธิบ ายเอกสารตามที่ สลค. กําหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อ เสนอ พร้ อ มประทั บ ตรา (ถ้ า มี )
กํากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดส่งหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2) เพื่ อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่ …....................................……
ระหว่างเวลา ..................................... ถึง ............................... ณ. สลค.
ทั ้ ง นี ้ สลค. จะไม่ ร ั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายใด ๆ ที ่เ กิ ด ขึ ้ น แก่ ต ัว อย่า งดั ง กล่ า ว
ตัวอย่ างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สลค. คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
4.6 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
4.7 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ….................................... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อ พ้น กํา หนดเวลายื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับ เอกสารการยื่น ข้อ เสนอ
และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

-54.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูก ต้อ ง และชัด เจนของเอกสาร PDF File ก่อ นที่จ ะยืน ยัน การเสนอราคา แล้ว จึง ส่ง ข้อ มูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สลค. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.9 คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะดํ าเนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตั ด รายชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ออกจากการเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ และ สลค. จะพิ จ ารณ าลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น แต่ สลค. จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใ ช่เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สลค.
4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งศึ ก ษาและทํา ความเข้ า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคา ด้ ว ย
วิ ธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ ยื่ นข้ อเสนอต้ องวางหลั กประกั นการเสนอราคาพร้อมกั บการเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยใช้ ห ลั ก ประกั น อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดดั ง ต่ อ ไปนี้ จํา นวน ๔๗๑,๐๐๐ บาท
(สี่ แ สนเจ็ ด หมื่ น หนึ่ ง พั น บาทถ้ ว น)
5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ
5.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย กําหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบ
กิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณิช ย์แ ละประกอบธุร กิจ ค้ํา ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย
ตามรายชื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที ่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย นให้ท ราบ โดยอนุโ ลมให้ใ ช้ต ามตัว อย่า ง
หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ ค้ํา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดั งกล่ าวมาให้ สลค. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งในวั น ที่ … .....................................……ระหว่ าง เวลา
....................................................

-6กรณี ที่ ผู้ ยื่นข้ อเสนอยื่ นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิ จการร่วมค้ า” ประสงค์จะใช้หนั งสือค้ําประกั น
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา
ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ําประกัน อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้า รายที่สัญญา
ร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้ งนี้ “กิ จการร่ วมค้ าที่ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่ ” หมายความว่า กิ จการร่วมค้ าที่ จ ด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สลค. จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ สลค. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้
ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สลค. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคา
๖ .๒ ในการพิ จารณ าผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ สลค.
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การทดสอบ และจะพิจารณาจากราคารวม
๖.๓ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สลค. เท่านั้น
๖.๔ หากผู้ ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคุณสมบั ติไม่ ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูก ต้อ ง หรือไม่ค รบถ้ว นตามข้อ ๓ หรือ ยื่น ข้อ เสนอไม่ถูก ต้อ งตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่ สลค. กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๕ สลค. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสลค.
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
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ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสลค. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สลค. มีสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๗ สลค. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของ สลค.เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
สลค. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
สลค. จะให้ผู้ยื่น ข้อ เสนอนั้น ชี้แ จงและแสดงหลัก ฐานที่ท าให้เชื่อ ได้ว่า ผู้ยื่น ข้อ เสนอสามารถดํา เนิน การ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้สลค. มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ จาก สลค.
๖.๘ ก่ อ นลงนามในสั ญ ญา สลค. อาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
หากปรากฏว่ามี ก ารกระทํ าที่ เข้ าลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ ก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณี ที่ ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ ค รบถ้ ว น
ภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ สลค. จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณี ที่ ผู้ ชนะการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไม่ ส ามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ ค รบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทํ าการ หรือ สลค. เห็ นว่าไม่ควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ สลค. ภายใน.......วันนับถัดจากวันที่
ได้ รับแจ้งและจะต้องวางหลั กประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้ สลค. ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒ ) เช็ ค หรื อ ดราฟท์ ที่ ธ นาคารสั่ ง จ่ า ย ซึ่ ง เป็ น เช็ ค ห รื อ ดราฟท์ ลงวั น ที่ ที่ ใ ช้ เ ช็ ค
หรือดราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนัง สือ ค้ํา ประกัน ของบริษัท เงิน ทุน หรือ บริษัท เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ที่ไ ด้รับ อนุญ าต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
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หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง สลค. ได้รับมอบไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สลค. จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ สลค. ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการชําระเงินออกเป็น
๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจํ า นวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๑๐ ของค่ า จั ด หาตามสั ญ ญา ภายใน ๓๐ วั น
นับถั ดจากวันที่ ลงนามในสั ญญา เมื่อผู้จัดหาได้ ส่งมอบพั ส ดุ ตามข้อ 5.1.4 และคณะกรรมการตรวจสอบรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๒ เป็ น จํ า นวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 50 ของค่ า จั ด หาตามสั ญ ญา ภายใน ๙๐ วั น
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้จัดหาส่งมอบพัสดุตามข้อ 5.2.1 , 5.2.2 และ 5.2.8 และคณะกรรมการ
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๓ เป็ น จํ า นวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 30 ของค่ า จั ด หาตามสั ญ ญา ภายใน ๑๕๐ วั น
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้จัดหาได้ส่งมอบพัสดุตามข้อ 5.2.3 - 5.2.7 และคณะกรรมการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๔ งวดสุ ดท้ าย เป็ นจํ านวนเงิ นในอั ตราร้ อยละ ๑๐ ของค่ าจั ดหาตามสั ญญา ภายใน ๑๘๐ วั น
เมื่อผู้รับจัดหาได้ส่งมอบงานทั้งหมดพร้อมจัดการฝึกอบรมและเอกสารคู่มือต่าง ๆ ตามข้อ 5.2.9 , 5.2.10
และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญ ญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจัดซื้อตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
๑๐.๑ ผู้จัดหาต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ดังนี้
๑๐.๑.๑ บํารุงรักษาระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการรับประกัน
เป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่ สลค. ตรวจรับสมบูรณ์ทั้งหมด
๑๐.๑.๒ คาบเวลาในการบํา รุ ง รั ก ษาระบบ ได้ แ ก่ วั น จั น ทร์ – วั น ศุ ก ร์ ตั้ ง แต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ให้มีช่างผู้ชํานาญในการให้บริการ ทําหน้าที่บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
และอุปกรณ์ ให้ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าว และจะต้องดูแลบํารุงรักษาระบบ
อย่างน้อย ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้ง
๑๐.๒ ผู้ จั ด หาต้ อ งให้ บ ริ ก ารหลั ง การขายตลอดระยะเวลาการรั บ ประกั น ๑ ปี
หรือตามระยะเวลาการรับ ประกัน ที่กําหนดในคุ ณ ลักษณะของอุ ปกรณ์ แ ต่ ล ะรายการ ทั้ งนี้ นับ ตั้ งแต่วัน ที่
สลค. ตรวจรับ สมบูร ณ์ทั้งหมด โดยครอบคลุม การปรับ แต่งค่า ของระบบและอุป กรณ์ที่นํา เสนอในครั้ง นี้
และระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ สลค. ตลอดอายุ สั ญ ญา โดยไม่ ชั ก ช้ า
และไม่ คิ ด ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและหากเกิดปัญหา ผู้จัดหาต้องเริ่มดําเนินการแก้ไขปัญหาภายใน ๔ ชั่วโมง
นับจากได้รับแจ้งปัญหาจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
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๑๑.๑ เงิ น ค่ า พั ส ดุ สํ า หรั บ การซื้ อ ครั้ ง นี้ ได้ ม าจากเงิ น งบประมาณประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑.๒ เมื่ อ สลค. ได้ คั ด เลื อ กผู้ เ สนอราคารายใด ให้ เ ป็ น ผู้ จั ด หาและได้ ต กลงซื้ อ สิ่ ง ของ
ตามประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์แ ล้ว ถ้า ผู้ข ายจะต้อ งสั่ง หรือ นํา สิ่ง ของดัง กล่า วเข้า มาจากต่า งประเทศ
และของนั้ นต้ องนํ าเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่ มี เรื อไทยเดิ นอยู่ และสามารถให้บ ริก ารรับ ขนได้ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้จัดหาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้จัดหาสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่ างประเทศมายั งประเทศไทย เว้น แต่ จะได้รับ อนุ ญ าตจากกรมเจ้าท่ า ให้ บ รรทุ ก สิ่ งของนั้ น
โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู้ ข ายจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ เ สนอราคาซึ่ ง สลค. ได้ คั ด เลื อ กแล้ ว ไม่ ไ ปทํ า สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงซื ้ อ เป็ น
หนั ง สื อ ภายในเวลาที่ กําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สลค. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ เรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ําประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
1๑.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้ องปฏิ บัติตามคําวินิจฉัยของ สลค. คํ าวินิ จฉัยดังกล่ าวให้ ถือเป็ นที่สุด และผู้ ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
1๑.6 สลค. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จาก สลค. ไม่ได้
(1) สลค. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอ
ที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(2) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การทํา การจัดซื้อครั้งนี้ต่อ ไปอาจก่อ ให้เกิดความเสีย หายแก่ สลค. หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

- 10 1๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่า งระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่น ข้อ เสนอที่ไ ด้รับ การคัด เลือ กให้เ ป็น ผู้ข ายต้อ งปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
1๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สลค. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทําสัญญากับ สลค. ไว้ชั่วคราว

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

