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(ฉบับร่าง)
เอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่......../2559
โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน
ตามประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. 2559
--------------------------------------

สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
(ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร) ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “สานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการ
ทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็น
ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน
เลขที่ 199-2559 ผู้บัญชาการ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง อนุมัติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สานักงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ
(จตุพร เนวะมาตย์)
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
พ.ต.ท.
กรรมการ
(รุจน์พงศ์ กลมเกลียว)
สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม.

ร.ต.ท.

กรรมการ
ร.ต.อ.
กรรมการ/เลขานุการ
(ไอยรัชต์ รักชาติ)
(โตมร ปานะโปย)
รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
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2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
2.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสานักงาน
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนั งสื อแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ ายผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ ข้อ 3.1-3.15
ให้เป็นผู้แทนจาหน่ายหรือตัวแทนจาหน่ายสาหรับโครงการที่เสนอครั้งนี้ โดยมีเอกสารประกอบที่เชื่อถือได้
2.11 ผู้ เสนอราคาต้องมีเจ้าหน้ าที่ที่ มีความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลให้คาปรึกษา และทาการบารุงรักษา
ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
2.12 ผู้ เสนอราคาต้องจัด ทาเอกสารแสดงการเปรียบเทียบรายการและอุปกรณ์ ตาม
คุณลักษณะเฉพาะของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยระบุยี่ห้อ รุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกรายการ พร้อมทั้งแสดง
ข้อความอ้างอิงว่ามาจากส่วนใดของแคตตาล็อกประกอบการเสนอราคา
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (รับรองโดยสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ลงวันที่ที่ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. 2559) หรือหลังจากนั้น)) บัญชี
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษัท จากัด หรือบริษัท มหาชนจากั ด ให้ ยื่นส าเนาหนัง สื อรับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (รับรองโดยสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ลงวันที่ที่ประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. 2559) หรือหลังจากนั้น))
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบั ตรประจ าตัวประชาชนของผู้ นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่ว น (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ
(จตุพร เนวะมาตย์)
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
พ.ต.ท.
กรรมการ
(รุจน์พงศ์ กลมเกลียว)
สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม.

ร.ต.ท.

กรรมการ
ร.ต.อ.
กรรมการ/เลขานุการ
(ไอยรัชต์ รักชาติ)
(โตมร ปานะโปย)
รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
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(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิช ย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ
4.4 และขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(4) เอกสารคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 2.10-2.12
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เ สนอราคาต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดง
ตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านคาผักหนอก ถนนชยางกูร ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร
ราคาที่เสนอ จะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับแต่วัน
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
4.4 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป และรายการรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สานักงานจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ
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สาหรับแคตตาล็ อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถู ก ต้ อ ง โดยผู้ มี อ านาจท านิ ติ ก รรมแทนนิ ติ บุ ค คล หากคณะกรรมการ พิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน
๔.5 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่…........เดือน........................พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา...................น. ถึง......................น.
หากผู้เสนอราคาไม่สามารถนาเข้าระบบ e-GP ได้ หรือนาเข้าระบบ e-GP แล้วจะเกิด
อุปสรรคในการพิจารณาของส่วนราชการ ให้ผู้เสนอราคาจัดส่งหรือนาเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าว ลงลายมือชื่อ
ผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจานวนเอกสารที่จัดส่งหรือนามาแสดง
ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ซึ่งจะต้องดาเนินการภายใน ๕ วันทาการ(นับถัดจากวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา)
ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านคาผักหนอก
ถนนชยางกูร ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ
๑.5 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และสานักงานจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็น ผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ภายใน 3 วัน (สามวัน) นับแต่วัน ที่ได้รับ แจ้งจากส่ว นราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และ
เห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ มีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
4.7 ผู้เสนอราคา จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
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กาหนด

(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้ เสนอราคาต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลั กประกัน การเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน 787,680 บาท (เจ็ดแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
5.1 หนังสื อค้าประกันอิเล็ กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงานตารวจแห่งชาติ โดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
โดยเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3
วันทาการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ ผู้ เสนอราคาน าเช็ คที่ ธ นาคารสั่ งจ่ ายหรื อพั นธบั ตรรั ฐบาลไทย มาวางเป็ น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สานักงานตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่
...........เดือน...........................พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา.......................น. ถึง.........................น.
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สานักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3
ลาดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สานักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสานักงานเท่านั้น
6.3 สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอีย ดแตกต่ างไปจากเงื่ อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
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๖.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสานักงาน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.5 สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อ ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็น สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่น
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.5 (2) สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ มี
อานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วัน (ห้าวัน) ทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ สานักงานจะพิจารณาจัดทาข้อตกลง
เป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.3 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วัน (ห้าวัน) ทาการของทางราชการ หรือ สานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตาม
ข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ
สานักงาน ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 (5%) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไ ด้ ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทา
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยสานักงานตรวจคน
เข้าเมือง (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
ของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.4 (๒)
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(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.4 (๒)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. การจ่ายเงิน
สานักงานจะชาระเงินให้แก่ผู้ขาย โดยแบ่งเป็นงวดตามกาหนดระยะเวลาและการส่งมอบพัสดุ
ตามข้อ 4.3 ที่ผู้ขายได้ลงนามไว้ในสัญญากับสานักงาน ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับ
ไว้ใช้ในราชการแล้ว ประกอบด้วย
1. งวดงานที่ 1 จ่ ายเงินให้ ใ นอัตรา ร้ อยละ 50 (50%) ของราคาตามสั ญ ญาซื้อขาย
ภายใน 60 วัน (หกสิบวัน) เมื่อผู้ขายได้ดาเนินการส่งมอบพัสดุพร้อมทั้งติดตั้งและทดสอบระบบให้กับทาง
ราชการครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทาการตรวจรับไว้ใช้ในราชการแล้ว
2. งวดงานที่ 2 จ่ายเงินให้ในอัตรา ร้อยละ 50 (50%) ของราคาตามสัญญาซื้อขายภายใน
90 วัน (เก้าสิบวัน) เมื่อผู้ขายได้ดาเนินการฝึกอบรม และส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบให้กับทางราชการครบถ้วน
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับไว้ใช้ในราชการแล้ว
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 1.3 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์)
ของราคาสิ่งของตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุ ในข้อ ๑.3 แล้ ว แต่ กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่ งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้ น
ระยะเวลา 2 ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หากเกิดข้อขัดข้องกับอุปกรณ์ ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้
ผู้ขายจะต้องดาเนินการแก้ไขให้ อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ดีภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการผู้ซื้อ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุขัดข้องเนื่องจากระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ราชการผู้ซื้อหรือเหตุขัดข้องเนื่องจากวงจรเช่าสัญญาณ
๑1. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑1.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการจัดซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 15,753,600 บาท
(สิ บห้ าล้ านเจ็ ดแสนห้ าหมื่ น สามพั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ น ค่า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ นโครงการตามแผน
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วน ปี 2558 ของรัฐบาล
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๑1.๒ เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้ น ต้ อ งน าเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน
๗ วัน (เจ็ดวัน) นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑1.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สานักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑1.4 สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
พลตารวจตรี
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