เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๒๔๖/๒๕๕๘
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๓ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ตามประกาศจังหวัดสระบุรี
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
......................................................
จังหวัดสระบุรี โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหัด" มีความประสงค
จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๓ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
๑. ปุยเคมีสูตร 18-46 -0
จํานวน ๑,๑๑๔ กระสอบ
๒. ปุยเคมีสูตร 0-0-60
จํานวน ๘๑๓ กระสอบ
๓. ปุยเคมีสูตร 46-0-0
จํานวน ๙๗๙ กระสอบ
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ บัญชีสง มอบ
๑.๔ หนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
๑.๗ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูม ีอาชีพขายปุยเคมีที่นํามาประมูลประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการและได
แจงเวียนชือ่ แลว หรือไมเปน ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบคุ คลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือไมเปนผูอยูร ะหวางถูกดําเนินคดีเรือ่ งปุยเสื่อมคุณภาพ ปุยผิดมาตรฐานและปุยปลอมหรือถูกพักใบอนุญาต
ผลิตปุยเพือ่ การคา
/2.3 ผูประสงค...

-2๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูป ระสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ มีใบอนุญาตขายหรือมีไวเพื่อจําหนายตาม พ.ร.บ.ปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.
ปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตอนําปุยเคมี ขนาดบรรจุ ๕๐ กิโลกรัม และกระสอบเปลาสําหรับบรรจุ
ปุยเคมี จํานวน ๑ ใบ ทั้ง ๓ รายการ มาเปนตัวอยางในวันยืน่ ซองทางเทคนิค เพื่อใชประกอบการพิจารณาของคระ
กรรมการประกวดราคา และใหรับคืนเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นแลว ยกเวน ผูท ี่ชนะการประกวดราคาและ
เปนคูสญ
ั ญาขาย สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จะยึดไวเปนของทางราชการ
๒.๗ ผูประสงคเสนอราคาตองมีประสบการณหรือเคยขายวัสดุที่ตองการจัดซื้อมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
จะตองมีผลงานในวงเงินไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของวงเงินทีจ่ ัดซื้อ
เอกสารประกอบการลงทะเบียนของผูคา ที่ยื่นขอลงทะเบียนประกอบดวย
๑. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนฉบับลาสุด ไมเกิน ๖๐ วัน
๒. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของสถานประกอบการ
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามใบแบบแจงฯ
๒.๘ บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ะเขาเปนคูสญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๙ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๑๐ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุน สวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอี ํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ ดั การ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
/(๒) ในกรณี...

-3(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูร วมคา ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทผี่ ูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสญ
ั ชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิตบิ ุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถา
มี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๘ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตัวอยางวัสดุที่เสนอขาย
จํานวน
๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคา ตามขอ ๔.๔
(๒) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๒
(๓) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา (ถามี)
(๔) หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๕) หลักประกันซองตามขอ ๕
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๘ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบทีก่ ําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงือ่ นไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูป ระสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงของวัสดุการเกษตร จํานวน ๑ ชุด (๓ รายการ) รายการละเอียดตาม
เอกสารประกวดราคา ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา เอกสารดังกลาว
นี้ จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
/๔.๕ ผูประสงค…

-4๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๑ ชุด (๓ รายการ) เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา ยกเวน ผูท ี่ชนะ
การประกวดราคาจังหวัดจะยึดถือไวเปนของราชการ
๔.๖ กอนยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียกอนทีจ่ ะ
ตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร ประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจาหนา
ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๓ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โดยระบุไวทหี่ นาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๒๔๖/๒๕๕๘" ยื่นตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรบั เอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูม ีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.7 (๑) ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผู
ประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะทีม่ ีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๗ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคารายนัน้
ออกจากการเปนผูมสี ิทธิเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสทิ ธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูท ิ้งงาน
คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา คือ ผูประสงคจะเสนอราคาตอง
นําสงตัวอยางวัสดุการเกษตรทีเ่ สนอขาย จํานวน ๑ ชุด (๓ รายการ) หากพบวามีตัวอยางวัสดุอปุ กรณไมครบตาม
รายละเอียดเอกสารประกวดราคาผูมสี ิทธิเสนอราคาจะไมผา นเกณฑคัดเลือกเบื้องตน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบือ้ งตน เพราะเหตุเปนผูป ระสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูป ระสงคจะเสนอราคาที่
ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานทีจ่ ัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
/หากปรากฏ...

-5หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาซือ้ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาทีก่ ําหนดไวคณะกรรมการประกวด
ราคา จะสัง่ พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสือ่ สารกับบุคคลอื่น และเมือ่
แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่
ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไข
ได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลา และสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมสี ิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสงู สุดตอทางราชการ
๔.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตน
ที่ ๒,๒๔๐,๐๐๐.๐๐บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่ วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพือ่ เขาสูก ระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเ่ สนอใน
การประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่าํ กวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตองเสนอ
ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการ
เสนอลดราคาครัง้ ถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครัง้ สุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมสี ิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่ การประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาทีย่ ืนยันจะตองตรงกับราคาทีเ่ สนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรบั คัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต
เวลา ๑๔.๐๐น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบ
ตอไป
/5. หลักประกัน...

-6๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึง่ หมื่นสองพันบาทถวน) โดยหลักประกันซอง
จะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืน
ราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนา
นั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบั อนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อให
สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสทิ ธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูม ีสทิ ธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถกู ตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม
ขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรบั พิจารณาขอเสนอของผูป ระสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูป ระสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรบั เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผปู ระสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือจังหวัด มีสิทธิใหผปู ระสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวของกับผูป ระสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิทจี่ ะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตองเหมาะสม
/6.5 จังหวัด...

-7๖.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรบั ราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพจิ ารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาที่ไดรบั การคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุทเี่ ชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสจุ ริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณีทปี่ รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคา ที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูม ีสทิ ธิเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูม ีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูม สี ิทธิเสนอราคาทีก่ ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๗ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสทิ ธิเสนอราคาดังกลาว และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคารายนัน้ เปนผูท ิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีทผี่ ูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูคา)สามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทาํ ขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ ก็ได
๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิง่ ของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผู
ชนะการประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน
ขอ ๑.๕ หรือในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหผูชนะการ
ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละจังหวัดโดยตรงกับ
จังหวัดภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั แจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของทีป่ ระกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสัง่ จายใหแกจงั หวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ทที่ ําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๖ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบั อนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียน
ชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
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-8หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขาย
แลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของทีซ่ ื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผซู ื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั แจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมือ่ จังหวัดไดรบั อนุมัตเิ งินจาก เงินงบประมาณประจําป
พ.ศ.๒๕๕๘ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
การ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูขายจะตองสัง่ หรือนําสิง่ ของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเี รือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึง่ เปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซอื้ ขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซือ้ ขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของทีร่ ัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นทีม่ ิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัด
ฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมสี ิทธิเสนอราคาแลว ตองเขา
รวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กาํ หนดใน ขอ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น จังหวัดจะ
ริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทงิ้ งานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
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