ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)
สาหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เรือนจาอาเภอพล ตาบลเพ็กใหญ่ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยเรือนจำอำเภอพล มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้
อำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง) จำนวน 66 รำยกำร
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อดังกล่ำว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้
เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำมทำสัญญำตำมที่
กวพ. กำหนด
6. ต้องเคยมีผลงานการขายอาหารดิบ(อาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุง) กับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี นับถึงวันเสนอราคา ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 3,934,700 บาท(สามล้านเก้าแสนสาม
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ร้อยละ 25 ของวงเงินประกวดราคา โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรอง
ผลงาน หรือสาเนาสัญญาเป็นหลักฐาน
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
9. คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.
/ผู้สนใจ…
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เลขที่ 2 /2559
การซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สาหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เรือนจาอาเภอพล ตาบลเพ็กใหญ่ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
-------------------------------------------จังหวัดขอนแก่น โดยเรือนจำอำเภอพล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “จังหวัด” มีควำมประสงค์จะ
ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำรดังนี้
อำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง) จำนวน 66 รำยกำร
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำ
๑.๓ สัญญำจะซื้อจะขำยแบบรำคำคงที่ไม่จำกัดปริมำณ
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำร
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
1.7 แบบแจ้งปริมำณ รำคำอำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง) แต่ละรำยกำร
1.8 เมนูอำหำรประจำวัน
1.9 ปริมำณอำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง) ที่จะสั่งซื้อตลอดสัญญำ
1.10 รำยกำรอำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง) ที่ปรุงเลี้ยงในแต่ละมื้อแต่ละวัน
31 วัน
1.11 รำคำกลำงอำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้ง
เวี ยนชื่ อแล้ ว หรื อไม่ เป็ นผู้ ที่ ได้ รั บผลของกำรสั่ งให้ นิ ติ บุ คคลหรื อบุ คคลอื่ นเป็ นผู้ ทิ้ งงำนตำมระเบี ยบของ
ทำงรำชกำร
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๒.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.5
๒.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำ
และห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
2.6 ผู้เสนอรำคำต้องเคยมีผลงำนกำรขำยอำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง)
กับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันเสนอรำคำ ในวงเงินสัญญำเดียวไม่น้อยกว่ำ 3,934,700 บำท(สำมล้ำนเก้ำ
แสนสำมหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) ร้อยละ 25 (25%) ของวงเงินประกวดรำคำ
2.7 บุ คคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.9 คู่ สั ญญำต้ องรั บและจ่ ำยเงิ นผ่ ำนบั ญชี ธนำคำร เว้ นแต่ กำรจ่ ำยเงิ นแต่ ละครั้ งซึ่ งมี มู ลค่ ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับใบเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุ คคล หนั งสือบริ คณห์ สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม และบัญชีผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่ นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำ ฝ่ำยใดเป็น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติ บุคคล ให้ยื่นเอกสำร
ตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สำเนำหนังสือรับรองผลงำน และสำเนำสัญญำ
(5) หนังสือแสดงหลักฐำนทำงกำรเงิน
(6) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
(7) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม เป็นต้น
(8) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมด รับรองสำเนำถูกต้อง ยื่นพร้อมกับใบเสนอรำคำตำมแบบ
ในข้อ 1.6 (1)
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๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แบบแจ้งปริมำณ รำคำอำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง) แต่ละ
รำยกำร (ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง) พร้อมคุณลักษณะเฉพำะ และเอกสำรตำมข้อ 1.8 ถึง 1.11
(พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
(๒) หนั ง สื อ มอบอ ำนำจซึ่ ง ปิ ด อำกรแสตมป์ ต ำมกฎหมำยในกรณี ที่ ผู้ เ สนอรำคำ
มอบอำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(๓) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอรำคำ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เ สนอรำคำต้ องยื่ น ข้ อ เสนอและใบเสนอรำคำทำงระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีป ระกวดรำคำอิเ ล็ก ทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำน
แสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ
๔.๒ ผู้ เ สนอรำคำจะต้ อ งเสนอรำคำเป็ น เงิ น บำท และเสนอรำคำเพี ย งรำคำเดี ย ว
โดยเสนอรำคำรวมและหรื อรำคำต่อหน่ ว ย และหรื อต่ อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ ระบุ ไว้ท้ ำยใบเสนอรำคำ
ให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เรือนจำอำเภอพล
รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน นับแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 7 วัน นับถัดจำก
วันลงนำมในสัญญำจะซื้อจะขำย
๔.๔ ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งแบบแจ้งรำคำอำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง)
พร้อมกรอกรำคำให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมเอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเลคทรอนิกส์ ตำมข้อ 1.8
ถึง 1.11 และคุณลักษณะเฉพำะของอำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง) ไปพร้อมแบบแจ้งรำคำ
อำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง) เพื่อประกอบกำรทำสัญญำจะซื้อจะขำย หลักฐำนดังกล่ำวนี้
กรมจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
4.6 ก่อนกำรเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
4.7 ผู้ เสนอรำคำจะต้ องยื่ น ข้ อเสนอและใบเสนอรำคำทำงระบบกำรจั ด ซื้ อจั ด จ้ ำงภำครั ฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 ตุลำคม 2559 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ ๑.5 (๑)
ณ วันประกำศประกวดรำคำ
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หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะที่มีกำรพิจ ำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้ เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้น
ออกจำกกำรเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ ก และจั ง หวั ด จะพิ จ ำรณำลงโทษผู้ เ สนอรำคำดั ง กล่ ำ ว
เป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์
ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
ผู้ เ สนอรำคำที่ ถู ก ตั ด รำยชื่ อ ออกจำกกำรเป็ น ผู้ เ สนอรำคำ เพรำะเหตุ เ ป็ น
ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ ด้ว ยวิธีป ระกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อปลัดกระทรวงภำยใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณี ที่ ป ลั ด กระทรวงพิ จ ำรณำเห็ น ด้ ว ยกั บ ค ำคั ด ค้ ำ นของผู้ อุ ท ธรณ์ แ ละเห็ น ว่ ำ
กำรยกเลิกกำรพิจ ำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง
ให้ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
4.8 ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(2) รำคำที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น รำคำที่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี )
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
(4) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(5) ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วย
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรยื่นข้อเสนอ และใบเสนอรำคำ โดยใช้
หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) เป็น
หลักประกันจำนวน 786,940 บำท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเก้ำร้อยสี่สิบบำทถ้วน)
หลั กประกั นกำรยื่ นข้ อเสนอตำมข้ อนี้ จั งหวั ดจะคื นให้ ผู้ เสนอรำคำหรื อผู้ ค้ ำประกั นภำยใน
๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรก
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจำรณำ
ตัดสินโดยพิจำรณำจำกรำคำรวม และรำคำที่เสนอแต่ละรำยกำรไม่สูงกว่ำรำคำกลำงที่กำหนด
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6.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลั กฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถู กต้อง หรื อไม่ ครบถ้วนตำมข้ อ ๓ หรื อยื่ นข้อเสนอไม่ถู กต้องตำมข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมกำรพิจ ำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ จ ะไม่ รั บพิ จำรณำรำคำของผู้ เสนอรำคำรำยนั้ น เว้ นแต่ เป็ นข้ อผิ ดพลำด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่ำนั้น
6.3 จั งหวั ดสงวนสิ ทธิ ไม่ พิ จำรณำข้ อเสนอของผู้ เสนอรำคำโดยไม่ มี กำรผ่ อนผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ของ
จังหวัด
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ นิ ติ บุ ค คล (บุ ค คลธรรมดำ) หรื อ ลงลำยมื อ ชื่ อ ผู้ เ สนอรำคำ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(๓) เสนอรำยละเอี ย ดแตกต่ ำ งไปจำกเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสี ยเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
6.4 ในกำรพิจ ำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอหรือในกำรทำสั ญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มี
ควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้อง ค่ำเสียหำยใดๆ
มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่
ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรยื่นเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่
สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้ อเท็จจริงภำยหลั งจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้ เสนอรำคำที่มี สิ ท ธิ
ได้ รั บ กำรคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ เ สน อรำคำที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอรำคำ รำยอื่ น หรื อ เป็ น
ผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนำจที่จะ
ตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และจังหวัดจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้ง
งำน
ในกรณีนี้ หำกปลั ดกระทรวงพิจำรณำเห็ นว่ ำกำรยกเลิ กกำรพิ จำรณำผลกำรเสนอรำคำ
ที่ได้ดำเนิ นกำรไปแล้ วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผล
กำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
๗. การทาสัญญาจะซื้อจะขาย
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจะซื้อจะขำยตำมแบบสัญญำดัง ระบุ
ในข้อ ๑.๓ กับจังหวัด ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงิน
เท่ำกับร้อยละสิบ (10%) ของรำคำสิ่งของที่ ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ให้จังหวั ดยึดถือไว้ในขณะทำ
สัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อนหน้ำนั้น
ไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
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ในข้อ 1.4 (2)

(๓) หนั งสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสื อค้ำประกัน ดังระบุ

(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำ
ประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำรที่ กวพ.
กำหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
(ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจะซื้อจะขำยข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.20 ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำจะซื้อ จะขำยตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่
เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน 1 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑0.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุจำกงบประมำณประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 แล้วเท่ำนั้น
10.2 เนื่องจำกจังหวัดได้รับอนุมัติงบประมำณค่ำอำหำรดิบ (อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง)
ต่ำกว่ำจำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในควำมควบคุมดูแล จึงอำจทำให้เกิดกำรค้ำงชำระค่ำพัสดุสะสมในช่วงปลำยปีงบประมำณ
จะเบิกจ่ำยได้จนกว่ำจะได้รับอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำงมำชำระหนี้ค่ำพัสดุ ผู้เสนอรำคำจึงควรประเมิน
ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยจะนำเหตุแห่งควำมล่ำช้ำดังกล่ำวมำเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกจังหวัดในภำยหลัง
มิได้
๑0.3 เมื่อจังหวัด ได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตำมที่ได้
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้นต้อง
นำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำย จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชย
นำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรพำณิชยนำวี ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จำกต่ำงประเทศมำยั งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริม
กำรพำณิชยนำวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
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แนบท้าย

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เลขที่ 2 /2559
ซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สาหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เรือนจาอาเภอพล ตาบลเพ็กใหญ่ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
-------------------------------------------๑. ความเป็นมา
กรมรำชทัณฑ์ แจ้งให้เรือนจำ ดำเนินกำรจัดหำเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยกำรจัดซื้ออำหำรดิบ(อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง) กำหนดถือ
จ่ำยเป็นเงิน 44 บำทต่อคนต่อวัน และให้ใช้จำนวนผู้ต้องขังเฉลี่ย 12 เดือน เป็นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
ปริมำณในกำรสั่งซื้อตำมจำนวนวันที่ทำสัญญำ (หนังสือกรมรำชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0703.6/26075 ลง
วันที่ 1 กันยำยน 2559)
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดซื้ออำหำรดิบ(อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง
และผู้ต้องกักขัง ของเรือนจำอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60 ด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
๒.๒ เพื่อให้กำรจัดซื้ออำหำรดิบ(อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง)เป็นไปอย่ำงถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม เป็นกำรเปิดกว้ำง ไม่เป็นกำรกีดกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร และถูกต้อง
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕35 และตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ
กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0412.3/ว.188 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2558 ให้ส่วนรำชกำรในส่วน
ภูมิภำคที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ถือปฏิบัติตำมประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำร
จัดหำพัสดุด้วยวิธีกำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Merket:e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e- bidding) ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์
2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เป็นต้นไป
๒.3 เพื่อให้ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกักขัง ได้บริโภคอำหำรที่มีคุณค่ำถูกต้องตำมหลักทำง
โภชนำกำรและมีสุขภำพที่ดี ในปริมำณที่เพียงพอ และมีคุณค่ำต่อร่ำงกำย
๒.4 เพื่อให้ได้ผู้ขำยที่มีศักยภำพสำมำรถส่งอำหำรดิบ(อำหำรดิบเป็นรำยสิ่งและเครื่องปรุง)
ในปริมำณที่กำหนดตรงต่อเวลำ และปฏิบัติตำมกฎระเบียบของเรือนจำอำเภอพลโดยเคร่งครัด จึงมีควำม
จำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำจ้ำงโดยประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว ที่มีผลงำนกำรขำยอำหำรดิบ(อำหำรดิบรำยสิ่งและเครื่องปรุง) กับส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ภำยในระยะเวลำไม่เกิน
5 ปี นับถึงวันเสนอรำคำ ในวงเงินสัญญำเดียวไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 25 ของวงเงินประกวดรำคำ เป็นเงิน
3,934,700 บำท(สำมล้ำนเก้ำแสนสำมหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) และกำหนดให้ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องวำง
หลักประกันสัญญำจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 10 ของรำคำอำหำรดิบ(อำหำรดิบรำยสิ่งและเครื่องปรุง) ที่
ประกวดรำคำได้

แผ่นที่ 9/9
3. ระยะเวลาดาเนินการ
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60 โดยกำรทำสัญญำจะซื้อจะขำยแบบรำคำคงที่ไม่จำกัด
ปริมำณ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕60 โดยผู้จะซื้อจะออกใบสั่ง
ซื้อในแต่ละวันตำมจำนวนผู้ต้องขังที่มีอยู่จริง คูณด้วย ปริมำณรำยกำรอำหำรต่อคนของในแต่ละวัน
4. ระยะเวลาส่งมอบและการส่งมอบ
4.1 ผู้ขำยจะต้องส่งมอบสิ่งของตำมใบสั่งซื้อให้แก่ผู้จะซื้อตำมปริมำณ สถำนที่และวัน
เวลำที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละครำวด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้จะขำยเอง เป็นประจำทุกวันจนกว่ำจะสิ้นสุดสัญญำ
4.2 ผู้ขำยต้องรับผิดชอบในกำรจัดส่งสินค้ำโดยให้มีกำรป้องกันมิให้มีกำรปลอมปนซุก
ซ่อน หรือลักลอบนำเข้ำสิ่งของต้องห้ำมผ่ำนเข้ำภำยในเรือนจำ ได้ หำกผู้ซื้อมีกำรตรวจพบว่ำมีกำรลักลอบ
นำเข้ำสิ่งของต้องห้ำมผ่ำนเข้ำภำยในเรือนจำ ผู้ซื้อมีสิทธ์บอกเลิกสัญญำและดำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อไป
4.3 ผู้ขำย หรือผู้แทน ที่ส่งพัสดุ จะต้องถือปฏิบัติตำมข้อบังคับกรมรำชทัณฑ์ ว่ำด้วย
กำรเยี่ยมกำรติดต่อของบุคคลภำยนอกต่อผู้ต้องขังและกำรเข้ำดูกิจกำรหรือกำรติดต่อกำรงำนกับเรือนจำ พ.ศ.
2547 หมวด 3 ข้อ 22 ดังนี้
(1) แต่งกำยและมีกริยำอันสุภำพ
(2) ไม่ส่งสิ่งของหรือเงินให้แก่หรือรับจำกผู้ต้องขัง เว้นแต่ปฏิบัติตำมระเบียบในเรื่อง
นั้นๆ
(3) ไม่ส่งอำณัติสัญญำณใดๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อกระทำผิดวินัย
(4) ไม่พูดจำกับผู้ต้องขัง เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(5) ไม่ถ่ำยภำพ หรือเขียนภำพ เกี่ยวกับผู้ต้องขังหรือเรือนจำ หรือแบบแปลนหรือ
แผนที่เรือนจำ เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกกรมรำชทัณฑ์ และแจ้งให้ผู้บัญชำกำรเรือนจำ ทรำบก่อนแล้ว
(6) ต้องเข้ำไปทำงำนแต่ภำยในอำณำเขต และตำมกำหนดเวลำที่ทำงเรือนจำ
กำหนดไว้
(7) ห้ำมนำสิ่งของดังต่อไปนี้เข้ำไปในเรือนจำโดยเด็ดขำด
1) เงินสด
2) ยำเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท และสำรระเหย
3) สุรำหรือของมึนเมำอย่ำงอื่น
4) อุปกรณ์สำหรับเล่นกำรพนัน
5) เครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในกำรหลบหนี
6) อำวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน
7) ของเน่ำเสียหรือของมีพิษต่อร่ำงกำย
8) น้ำมันเชื้อเพลิง
9) สัตว์มีชวี ิต
10) เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสำรอื่น รวมทั้งอุปกรณ์
สำหรับสิ่งของดังกล่ำว
11) วัตถุเอกสำรหรือสิ่งพิมพ์ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยหรือเสื่อมเสีย
ต่อศีลธรรมอันดีของประชำชน
หำกฝ่ำฝืนมีควำมผิด ตำมพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พุทธศักรำช 2479 มำตรำ 44
ที่แก้ไขเพิ่มเติมตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ 110/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2557
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ

