
 

ประกาศจังหวดันนทบรุ ี

เรือ่ง ประกวดราคาซือ้วสัดแุละครภุณัฑท์างการเกษตรแกก่ลุม่เกษตรกรนาแปลงใหญ ่โครงการเพิม่ศกัยภาพการ
ผลติข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรและการลดต้นทนุการผลติขา้ว ด้วยวธิปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) 

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

 

                 จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกรนาแปลงใหญ ่โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรและการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๔๑๑,๔๖๙.๐๐ บาท (สามล้านสีแ่สนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี ้

  

๑.  โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน ๖๐  ตัว 
๒.  รถไถเดินตาม ขนาด ๑๔ 
แรงม้า 

จํานวน ๒  คัน 

๓.  ผานพรวน จํานวน ๒  ชุด 
๔.  เทรลเลอร ์ จํานวน ๒  คัน 
๕.  รถแทรกเตอร์ ขนาด ๖๐ 
แรงม้า พร้อมชุดใบมีดดันดิน
หน้า 

จํานวน ๒  คัน 

๖.  เครื่องอัดฟาง จํานวน ๒  เครื่อง 
 

 

                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดั์งกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่จังหวดันนทบุรี ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 



                 ๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๑๑.ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

 

                ผูย่ื้นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nonthaburi.doae.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๒๕๙๑๖๙๒๘ ในวันและเวลาราชการ 

  

  

  ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

  

  
  
  
  
  

 

  
(นายสมนึก ศรเีที่ยงตรง) 

เกษตรจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 

  
  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วน 
ที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) 

เลขที ่ ๘/๒๕๖๑ 

การจัดซือ้วสัดแุละครุภณัฑท์างการเกษตรแกก่ลุม่เกษตรกรนาแปลงใหญ ่โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติข้าวปลอดภยั
แบบครบวงจรและการลดตน้ทนุการผลติข้าว 

ตามประกาศ จังหวดันนทบรุ ี

ลงวนัที ่ ๖ มถินุายน ๒๕๖๑ 

 

                  จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์ตามรายการ ดังนี้ 

  

๑.  โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน ๖๐  ตัว 
๒.  รถไถเดินตาม ขนาด ๑๔ 
แรงม้า 

จํานวน ๒  คัน 

๓.  ผานพรวน จํานวน ๒  ชุด 
๔.  เทรลเลอร ์ จํานวน ๒  คัน 
๕.  รถแทรกเตอร์ ขนาด ๖๐ 
แรงม้า พร้อมชุดใบมีดดันดิน
หน้า 

จํานวน ๒  คัน 

๖.  เครื่องอัดฟาง จํานวน ๒  เครื่อง 
 

 

พัสดุที่จะซื้อนีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

  
                 ๒.    คณุสมบตัิของผูย้ืน่ข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งนี ้
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๑    ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาํคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๓    ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

                 ๓.    หลกัฐานการยืน่ข้อเสนอ 

                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    สว่นที ่๑ อยา่งนอ้ยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ใหย่ื้นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่(ถ้าม)ี พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสาํเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนการค้า 



                                           (๔.๒)   สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) 
                                           (๔.๓)   สําเนาหน้าบัญชีธนาคารเงินฝาก 
                                           (๔.๔)   สําเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัท 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สว่นที ่๒ อยา่งนอ้ยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูร้ับ
มอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๓.๑)   หนังสือมอบอํานาจ 
                                           (๓.๒)   แคลตาล็อคสนิค้า 
 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยผู้ขายแต่ละรายการสามารถแยกยืน่เสนอราคาแต่ละรายการได้ และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข
และตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอืตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ๑. กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญข่า้ว 
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี๒. กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ข้าว ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน



สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้สง่มอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ที่
เสนอ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิ้จารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสต์รวจสอบภายใน ๒ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์ั้งหมดเสียก่อนทีจ่ะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนกิส ์

                          ๔.๖     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ ๑๔ มถิุนายน ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์

                          เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงึส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคา
ให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย่ื้นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
ย่ืนข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนขอ้เสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น
แต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด 

                          ๔.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลกัเกณฑแ์ละสทิธิใ์นการพจิารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา 

 



 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา
จาก ราคาต่อรายการ 
                          ๕.๓     หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัด
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทํา
ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสทิธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และใหถ้ือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสยีหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือ
จังหวัด จะให้ผูย่ื้นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์ห้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มสีิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ย่ืนขอ้เสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนขอ้เสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น 
หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทาํสญัญาซือ้ขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

 
 



                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทําขอ้ตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด
ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่า
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหจ้ังหวัดยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลกัประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซน็สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใชเ้ช็คหรือดราฟท์
นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือกอ่นวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 

                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนกิส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    คา่จา้งและการจ่ายเงนิ 

                          จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคา่ใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วใหแ้ก่ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมือ่ผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราคา่ปรบั 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรอืข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

                 ๙.    การรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่ง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทํา
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใชก้ารได้ดีดังเดิม
ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    ขอ้สงวนสทิธิใ์นการยืน่ข้อเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น 

                          ๑๐.๒   เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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การจัดซื้อครัง้
                 
ชน์ร่วมกัน หรือ
นอรายอื่น หรือ
                 
สาธารณะ 

                 
นกฎหมายว่า
     ๑๑.    กา
                 
ที่กฎหมายแล
     ๑๒.    กา
                 
ยเพื่อนํามาปร
                 
ญากับจังหวัด

กโดยเรืออื่นได
        (๒)    จั
ศมายังประเท
อนุญาตเช่นนั้น
กโดยเรืออื่น 

        (๓)    ใน
 

๐.๓   ผู้ย่ืนขอ้
้ในข้อ ๗ จังห
าจพิจารณาเรยี
ลงัว่าด้วยการจ
๐.๔   จังหวัด
ามความเห็นข
๐.๕   ในกรณี
ติตามคําวินิจฉั

๐.๖   จังหวัด
วัดไม่ได้ 

        (๑)    จั
งนี้ต่อไป 

        (๒)    มี
อมีสว่นได้เสยี
อเจ้าหน้าที่ใน

        (๓)    ก

        (๔)    ก
ด้วยการจัดซือ้
ารปฏบิัตติามก
  ในระหว่างระ
ละระเบียบได้ก
ารประเมนิผล
  จังหวัด สามา
ระเมินผลการ

  ทั้งนี้ หากผู้ย่ื
ด ไว้ช่ัวคราว 

ด้ 

จดัการให้สิ่งขอ
ศไทย เว้นแต่
ั้นก่อนบรรทกุ

นกรณทีี่ไม่ปฏิ

อเสนอซึ่งจังห
หวัดจะริบหลกั
ยกร้องให้ชดใ
จัดซื้อจัดจ้างแ
ดสงวนสิทธ์ิที่จ
องสํานักงานอ

ณทีี่เอกสารแน
ฉัยของจังหวัด

ดอาจประกาศ

จงัหวัดไม่ได้รับ

มีการกระทําที่
ยกับผู้ย่ืนข้อเส
นการเสนอราค
การทําการจัดซื

กรณีอ่ืนในทําน
อจัดจ้างและก
กฎหมายและ
ะยะเวลาการซื้
กําหนดไว้โดย
การปฏิบัตงิา
ารถนําผลการ
รปฏิบัติงานขอ
นข้อเสนอที่ได

 

องที่ซื้อขายดัง
จะได้รับอนุญ
กของลงเรืออื่น

ฏิบัติตาม (๑) 

วัดได้คัดเลือก
กประกันการย่ื
ใช้ความเสียหา
และการบริหา
จะแก้ไขเพิ่มเติ
อัยการสูงสุด (
บท้ายเอกสาร

ด คําวินิจฉัยดัง

ยกเลิกการจดั

บการจัดสรรเงิ

เข้าลักษณะผู้
สนอรายอื่น ห ื
คา หรอืส่อว่าก
ซื้อครั้งนี้ต่อไป

นองเดียวกับ (
การบริหารพสั
ระเบียบ 

ซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสน
เคร่งครัด 

นของผูป้ระก
รปฏิบัติงานแล้
องผู้ประกอบก
ด้รับการคัดเลื

 
จังหวัดนนท

 ๖ มถิุนายน ๒

งกล่าวบรรทุก
ญาตจากกรมเจ้
น หรือเป็นขอ

 หรือ (๒) ผู้ขา

กแล้ว ไมไ่ปทาํ
ย่ืนข้อเสนอ หรื
ายอ่ืน (ถ้ามี) ร
ารพัสดุภาครฐั
ติมเงื่อนไข หรื
(ถ้าม)ี 
รประกวดราค
งกล่าวให้ถือเป็

ดซื้อในกรณีต่อ

งินที่จะใชใ้นก

ผูย่ื้นข้อเสนอที่
รือขัดขวางกา
กระทําการทจุ
ปอาจก่อให้เกิด

(๑) (๒) หรือ 
สดุภาครัฐ 

นอที่ได้รับการ

อบการ 

ลว้เสร็จตามสญั
การ 

ือกไม่ผ่านเกณ

ทบุรี 
๒๕๖๑ 

กโดยเรือไทย ห
จา้ท่า ให้บรรท
งที่รัฐมนตรีว่า

ายจะต้องรับผิ

าสัญญาหรือข้
รือเรียกร้องจา
รวมทั้งจะพิจา
ฐ 

รอข้อกําหนดใ

คาอิเล็กทรอนิ
ป็นที่สุด และผ

อไปนี้ได้ โดยที

ารจัดซื้อหรือ

ทีช่นะการจัดซื้
ารแข่งขันอย่า
จริตอ่ืนใดในก
ดความเสยีหา

(๓) ตามที่กําห

รคัดเลือกให้เป็

ญญาของผูย่ื้น

ณฑ์ที่กําหนดจ

 หรือเรือทีม่ีสทิ
ทุกสิ่งของนั้นโ
าการกระทรว

ผดิตามกฎหมา

้อตกลงซื้อเป็น
ากผู้ออกหนังสื
ารณาให้เป็นผู้

นแบบสัญญา

กส์นี้ มีความข
ผู้ย่ืนข้อเสนอไ

ที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ

ที่ได้รับจัดสรร

ซ้อหรือที่ได้รับ
งเป็นธรรม ห
ารเสนอราคา
ายแก่จังหวัด ห

หนดในกฎกร

ป็นผู้ขายต้องป

นข้อเสนอที่ได้

จะถูกระงับกา

ทธิเช่นเดียวกับ
โดยเรืออื่นที่มิ
งคมนาคม

ายว่าด้วยการ

นหนังสือภายใ
สอืค้ําประกัน
ผูท้ิ้งงาน ตาม

หรือข้อตกลง

ขัดหรือแย้งกัน
ไม่มีสิทธิเรยีก

อจะเรียกร้อง

รแต่ไม่เพียง

การคัดเลือกมี
หรือสมยอมกนั
า 

หรือกระทบต่

ะทรวง ซึ่งออ

ปฏิบัติตาม

รับการคัดเลอื

ารยื่นข้อเสนอ

บ
มิใช่

ใน
การ

ซื้อ

น ผู้
ร้อง

มี
นกับ

อ

ก

อก


