ร่าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ ...../๒๕๖๐
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine)
ตามประกาศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงวันที่ เดือน
พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สสวท.” มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ายพร้อ มซอฟต์ แ วร์ ระบบเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์เสมื อ น (Virtual
Machine) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จานวน 3 เครื่อง สาหรับระบบ MIS
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง สาหรับระบบงานบริการสารสนเทศ
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ ทั น ที แ ละมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือของ สสวท.
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการขาย ติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๓ ปี นับจนถึงวันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่าย หรือแต่งตั้ งให้เป็น
ตัวแทนในการจาหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ระบุ เฉพาะการเสนอราคา “จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายพร้ อมซอฟต์แวร์ร ะบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือน (Virtual Machine)” ในครั้งนี้ ตามข้อกาหนดทาง
เทคนิค จากบริษัทผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิต หรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ ซึ่งเป็นของบริษัทเจ้าของที่เสนอ หรือของบริษัทตัวแทน
การให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย โดยต้องได้รับมาตรฐานบริการหลังการขายหรือมีกระบวนการ
(Process) การให้บริการในภาพรวมตาม ISO 9001:2008
๘. ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งมี ห นั งสื อ รับ รองผลงานเกี่ ย วกั บ การขายและติ ด ตั้ งระบบเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์พร้อมสาเนาสัญญาผลงานที่กล่าวอ้าง และเป็นวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารการ
ประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเป็ น ผลงานที่ เป็ น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส่ ว นราชการ
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือ
ได้
๙. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทาใบเสนอราคาที่แยกรายละเอียดราคาของครุภัณฑ์แต่ละรายการ
ให้แก่ สสวท. ภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันที่เสนอราคา และกาหนดยืนยันราคา ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย และส่งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๑๐. บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ

๒

๑๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสถาบัน ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ( e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๑๒. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
๑๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อรับเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีเ่ ป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจ าตัว ประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้ าเป็ น หุ้ น ส่ ว น (ถ้ามี ) ส าเนาบั ตรประจาตั ว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒ )ห นั งสื อ แสดงเงื่ อ น ไขการซื้ อ และการจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารท างอิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ โด ยต้ อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๓) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่น
ทาการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
๓

(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๕ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะซื้อขายให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine)
ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สสวท. จะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับ แค็ตตาล็ อกที่แนบให้ พิจ ารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มี
อ านาจท านิ ติ ก รรมแทนนิ ติ บุ ค คล หากคณะกรรมการประกวดราคามี ค วามประสงค์ จ ะขอดู ต้ น ฉบั บ
แคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๑ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๔.๕ ก่อนยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป รายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธีก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๐” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ......... เดือน..................... พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง............................. ชั้น...............อาคาร....................... สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ ......................เดือน ..................... พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อพ้น กาหนดเวลายื่น เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีก ารทางอิเล็ กทรอนิกส์ แล้ ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

๔

คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็ นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผ ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือ ในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสสวท.จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากั บ ผู้ ให้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วั น ประกาศประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการประกวดราคาว่ า กระบวนการเสนอราคาซื้ อ ด้ ว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใดๆระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๕

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งเริ่ ม ต้ น ที่
๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและจะต้อง
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาสูงสุด ในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริก ารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา
...............น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้
ทราบต่อไป
(๑๐) ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคาสามารถศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคาของ
ผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิ ทธิเสนอ
ราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ เดือน................... พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๕. หลักประกันซอง
๖

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคจานวน
๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่
วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สสวท. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนั งสื อค้าประกัน ของบริษัทเงินทุนหรือบริษั ทเงิน ทุนหลักทรัพ ย์ที่ได้รับอนุญ าตให้ ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ สสวท.จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
จะคื น ให้ ต่ อ เมื่ อ ได้ ท าสั ญ ญ าหรื อ ข้ อ ตกลง หรื อ เมื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาได้ พ้ น จากข้ อ ผู ก พั น แล้ ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สสวท.จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
นั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
ซื้อ ด้ ว ยวิ ธีการทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ในส่ ว นที่ มิใช่ ส าระส าคัญ ทั้ งนี้ เฉพาะในกรณี ที่ พิ จ ารณาเห็ น ว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อ สสวท. เท่านั้น
๖.๓ สสวท. สงวนสิ ท ธิ์ไม่พิ จ ารณาราคาของผู้ ป ระสงค์ จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่ อนผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ป รากฏชื่อผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคารายนั้น ในบัญ ชีผู้ รับ เอกสารประกวดราคาซื้อด้ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสสวท.
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น

๗

๖.๔ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ในการท าสั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ สสวท. มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สสวท. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สสวท. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัด ซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สสวท. เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สสวท. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้สิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงาน
ตามสั ญ ญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรือ สสวท. จะให้ ผู้ มีสิ ทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง
หลั กฐานที่ ทาให้ เชื่อได้ว่าผู้ มีสิ ท ธิเสนอราคาสามารถดาเนิ นงานตามการประกวดราคาซื้อ ด้ วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สสวท. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่ างเป็ น ธรรม ตามข้อ ๑.๖ สสวท. มีอานาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้ มีสิ ทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และ สสวท. จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ ครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย สสวท. อาจจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็น
หนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือ สสวท.เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็น
หนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับกรมที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้
๘

ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทาสัญญากับ สสวท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ สสวท. ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่ สสวท. โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน
ทาการของราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือ ค้าประกัน ดังระบุไว้ใน ข้อ ๑.๕
(๒)
(๔) หนังสื อค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลั กทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕
(๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราการจ่ายเงิน
สสวท.จะจ่ ายเงิน ทั้งหมดงวดเดีย ว เมื่อผู้ ขายส่ งมอบงานภายใน ๖๐ วัน นับ ถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย และต้องแจ้งแผนการดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้ สสวท. พิจารณาก่อนนาอุ ปกรณ์เข้าติดตั้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ วัน พร้อมรายละเอียดการส่งมอบงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑.๔ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าพัสดุรวมต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญา
ซื้อขาย แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันที่สสวท. ได้รับมอบครบทุกงวด โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๙

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๑.๑ เงิน ค่าพัสดุ สาหรับ การซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๖๐ การลงนามใน
สัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สสวท.ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจาปีแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
(Virtual Machine) ในการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๑๑.๒ เมื่อ สสวท. ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่ งหรื อน าสิ่งของดังกล่ าวเข้ามาจากต่ างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่ าภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ดการให้ สิ่ งของดังกล่ าวบรรทุ กโดยเรือไทย หรือเรือที่มี สิ ทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ สสวท.
แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้อง
เข้ าร่ ว มเสนอราคาด้ ว ยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ต ามเงื่อ นไขที่ ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
มิฉะนั้น สสวท.จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้ เป็นผู้ทิ้ งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง สสวท. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สสวท. จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซอง
๑๐

ทัน ที และอาจพิ จ ารณาเรีย กร้องให้ ช ดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งจะพิ จารณาให้ เป็ นผู้ ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ สสวท. จะสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาซื้อฯ ในครั้งนี้ หรือไม่จัดซื้อเลยก็ได้หากการ
ดาเนินการประกวดราคาในครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางสสวท.และ/หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประกวดราคาซื้อฯในครั้งนี้ โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
๑๑.๖ สสวท. ทรงไว้สิทธิที่จะพิจารณาผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
ครั้งนี้ แต่มิได้ยื่นซองข้อเสนอ เป็นผู้ห้ามเข้า ติดต่อหรือเข้าเสนอราคาในงานจ้างใดๆต่อ สสวท. โดยกาหนด
ระยะเวลาห้ามเข้าติดต่อหรือเสนอราคาซือ้ ใดๆนั้น ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการ สสวท. กาหนด
๑๑.๗ สั ญ ญาที่แ นบท้ ายเอกสารประกวดราคาเป็น แต่เพีย งร่างที่ กาหนดเงื่อนไขเบื้ องต้นเท่านั้ น
สสวท. สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในรูปแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ สสวท.
หรือ ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) ถ้า สสวท. มีความเห็นเป็นประการใด ผู้เสนอราคาที่ได้รับ
คัดเลือกต้องปฏิบัติไปตามนั้น ผู้ ที่ไม่ป ฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์ดังกล่ าวจะไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมจาก สสวท. ทั้งสิ้น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑

