
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
เลขที ่ ๑/๒๕๖๒ 

การซื้อจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ตามประกาศ สถานีอุตนิุยมวิทยาประจวบคีรีขนัธ์ กรมอุตุนิยมวทิยา 

ลงวันท่ี  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
                  กรมอตุุนิยมวทิยา ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์ตามรายการ ดังนี ้

  
 ยานพาหนะหรือรถยนต์
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) 

จํานวน ๑  คัน 

 
พัสดุที่จะซือ้นีต้อ้งเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทแีละมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกํ่าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี โดยมี
ข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังตอ่ไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สัญญาซือ้ขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสญัญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

  



                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ื้นขอ้เสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรอืทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชือ่ไว้ในบัญชีรายชือ่ผูท้ิ้งงานและได้แจ้งเวียนชือ่ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร ผู้มอีํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลผูม้ีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งน้ี 

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐับาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอไดม้ีคําสั่งให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                          ๒.๑๐    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลอืกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชรีายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถ้วนในสาระสาํคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๓    ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลอืกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแตล่ะครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเปน็เงินสดก็ได ้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 



                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ใหย่ื้นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มอีํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสอืบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือ่กรรมการผู้จัดการ ผู้มอีํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชผีู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นิตบุิคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สาํเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิไดถื้อสัญชาติไทย พรอ้มทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณ ี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาบัตรจดทะเบียนการคา้ 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนขอ้เสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกตอ้งแล้ว ระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไมต่อ้งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจใหบุ้คคลอืน่กระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้อบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหาก
ผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 



                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๓.๑)   แคตาลอ็กและ/หรอืรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะจําเพาะ (ถ้ามี) 
 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนขอ้เสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกตอ้งแล้ว ระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไมต่อ้งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอ้งกรอก
ข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ื้นข้อเสนอโดยไม่ตอ้งแนบใบ
เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง 
ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตอ้งตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสอืไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือ้ขาย หรือวันที่ได้รับหนังสอืแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสด ุ

                          ๔.๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   สําหรับแคตตาล็อกทีแ่นบใหพิ้จารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
โดยผู้มอีํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ



ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาลอ็ก ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสต์รวจสอบภายใน ๕ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนขอ้เสนอควรตรวจดรู่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซือ้อิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๔.๖     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งเป็นผู้รับผดิชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกตอ้ง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบตัิของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืน ตามขอ้ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผู้ย่ืนข้อเสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า กอ่นหรอืในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้
ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผูร้ิเริ่มให้มกีารกระทําดังกล่าวและไดใ้ห้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ จังหวัด 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือ่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 



                                   (๔)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได ้

                                   (๕)    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลกัเกณฑแ์ละสทิธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งน้ี จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนขอ้เสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกตอ้งตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไมถู่กตอ้ง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไมถู่กต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเง่ือนไขที่จังหวัดกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างน้ันไมม่ีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสทิธิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน 

                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผัน ในกรณี
ดังตอ่ไปน้ี 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายชือ่ผู้รบัเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบัญชีรายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ของจังหวัด 

                                   (๒)    ไม่กรอกชือ่ผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดัจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอืน่ 

                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมสีิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมได ้จังหวัด มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาํสัญญา หากขอ้เท็จจริงดังกลา่วไม่เหมาะสมหรือไมถู่กตอ้ง 
                          ๕.๖     จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรอือาจจะยกเลิกการ



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจัดซือ้เลยก็ได ้สดุแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และใหถื้อว่าการตดัสนิของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผูย้ื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใชจ่้าย หรือค่าเสยีหายใดๆ มิได ้
รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลอืกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจรติ เช่น การ
เสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชช้ือ่บุคคลธรรมดา หรือนิตบุิคคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดว่้าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือจังหวัด จะใหผู้้ย่ืนข้อเสนอน้ันชีแ้จงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์ห้เสรจ็สมบูรณ์ หากคาํชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไมร่ับราคาของผู้ยื่นขอ้เสนอรายน้ัน ทัง้น้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าใช้จ่ายหรอืค่าเสียหายใดๆ 
จากจังหวัด 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอทีช่นะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลอืกมผีลประโยชน์
ร่วมกัน หรอืมสี่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรอืขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรอืสมยอมกันกับผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวั่นที่ทําข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได ้

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของไดค้รบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจดัทําขอ้ตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องทําสัญญาซือ้ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด
ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะตอ้งวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ใหจั้งหวัดยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใชห้ลกัประกันอย่างหน่ึงอย่างใด
ดังตอ่ไปน้ี 

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซน็สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรอืดราฟท์ลงวันที่ท่ีใชเ้ช็คหรือดราฟท์
น้ันชําระตอ่เจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 



                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบรษิัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตัวอย่างหนังสอืคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถดัจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพันตามสัญญาซือ้ขายแล้ว 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบ้ีย ตามอตัราส่วนของพัสดทุี่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษอีากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วใหแ้ก่ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลอืกให้เป็นผู้ขาย เมือ่ผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสญัญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแลว้ 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสญัญาซื้อขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรอืข้อตกลงซือ้
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําสัญญาซือ้ขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทําข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซือ้ขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวนัท่ี จังหวัด ไดร้ับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้งความชาํรุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสาํหรับการซื้อคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ตอ่เมือ่จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่าน้ัน 

                          ๑๐.๒   เมื่อจังหวัดได้คัดเลอืกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และไดต้กลงซือ้สิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันตอ้ง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังน้ี 



                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของทีซ่ื้อขายดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่กรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทีผู่้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากตา่งประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรอืไทย ซึง่จะตอ้งไดร้ับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลอืกแล้ว ไมไ่ปทําสัญญาหรือขอ้ตกลงซือ้เป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรยีกร้องจากผูอ้อกหนังสอืคํ้า
ประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอ้กําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
ซื้อเป็นหนังสอื ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัตติามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีสุ่ด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใชจ่้ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซือ้ในกรณีตอ่ไปนี้ได ้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมไ่ด ้

                                   (๑)    จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใชใ้นการจัดซือ้หรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทําการจัดซือ้คร้ังน้ีตอ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซือ้หรือที่ไดรั้บการคัดเลอืกมี
ผลประโยชน์รว่มกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผูย่ื้นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทาํการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซือ้ครั้งน้ีตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่จังหวัด หรือกระทบตอ่
ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอืน่ในทํานองเดยีวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 



                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไดรั้บการคัดเลอืกให้เป็นผู้ขายตอ้งปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย่ื้นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลอืกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                              ท้ังนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลอืกไม่ผา่นเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว 
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