(ราง)
ขอบเขตของงาน(Terms fo Refernce : TOR) และรางเอกสารการประกวดราคาจัดซื้ออาหารดิบ
(อาหารดิบเปนรายสิ่งและเครื่องปรุง)สําหรับใชเลี้ยงผูตองขัง และผูตองกักขัง
เรือนจําอําเภอพล ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
………………………………………..………………..
๑. ความเปนมา
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
๒๕๔๙ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ มีผลบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ
๒๕๔๙ เปนตนไป ซึ่งระเบียบดังกลาวใหใชกับการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
และหนวยงานอื่น ของรัฐที่มีอยูในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมาย จัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจการโครงการ หรือการ
กอสรางมีมูลคาตั้งแต ๒ ลานบาทขึ้นไป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีอื่นได
กรมราชทัณฑ ไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๓.๖/๒๘๐๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๔ เรื่อง แจงการจัดหาเครื่องบริโภคสําหรับใชเลี้ยงผูตองขัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แจงวา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอโดยใหยกเวนการ
ปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ (เรื่อง ขอใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบการจัดระบบการจัดซื้ออาหาร เครื่องบริโภค และวัสดุเพื่อการหุงหาอาหาร) ในการจัดซื้ออาหาร
ดิบ (อาหารดิบ เปน รายสิ่ งและเครื่องปรุ ง ) โดยให เ รือนจํา และ ทัณฑสถาน ดําเนิน การจั ดซื้ ออาหารดิ บ
(อาหารดิบเปนรายสิ่งและเครื่องปรุง)ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ใหดําเนินการโดยวิธีการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ โดยอัตราถือจายคาอาหาร
ดิบ(อาหารดิบเปนรายสิ่งและเครื่องปรุง)เปนเงิน ๓๒.๕๐ บาทตอคนตอวัน เรือนจําและทัณฑสถานจะตอง
จัดทําเอกสารประกวดราคาพรอมเมนูอาหารประจําวันทั้งป ปริมาณอาหารดิบและเครื่องปรุงที่จะตองใช
ประกอบอาหารในแต ล ะวั น ราคากลางอาหารดิ บ ที่ จ ะซื้ อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของอาหารดิ บ และ
เครื่องปรุง สําหรับผูสนใจเสนอราคาไดทราบกอนเสนอราคา เรือนจําอําเภอพล จะดําเนินการจัดซื้อ
อาหารดิ บ (อาหารดิ บเป น รายสิ่ ง และเครื่ องปรุ ง ) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้ งแต วัน ที่ ๑
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยวิธีการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ เนื่องจากวงเงินในการจัดซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบ
เปนรายสิ่งและเครื่องปรุง) เกิน ๒ ลานบาทขึ้นไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อจัดซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเปนรายสิ่งและเครื่องปรุง) สําหรับใชเลี้ยงผูตองขัง
และผูตองกักขัง ของเรือนจําอําเภอพล จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
/๒.๒ เพื่อใหการ...

-๒๒.๒ เพื่อใหการจัดซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเปนรายสิ่งและเครื่องปรุง )เปนไปอยาง
ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม เปนการเปดกวาง ไมเปนการกีดกัน และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และ
ถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙
๒.๓ เพื่อใหการจัดซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเปนรายสิ่งและเครื่องปรุง) สําหรับใชเลี้ยง
ผูตองขัง และผูต องกักขั ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเรือนจํา อําเภอพล จังหวัด ขอนแก น
เปนไปตามนโยบายกรมราชทัณฑ
๒.๔ เพื่อใหผูตองขัง และผูตองกักขัง ไดบริโภคอาหารที่มีคุณคาถูกตองตามหลักทาง
โภชนาการและมีสุขภาพที่ดี ในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณคาตอรางกาย
๒.๕ เพื่อใหไดผูขายที่มีศักยภาพสามารถสงอาหารดิบ(อาหารดิบเปนรายสิ่งและ
เครื่องปรุง) ในปริมาณที่กําหนดตรงตอเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจําอําเภอพลโดยเครงครัด
๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๓.๑ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ
ทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๙
๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกัน
เชนวานั้น
๓.๕ ผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบในการจัดสงสินคาโดยใหมีการหอหุม
(Wrap) เพื่อปองกันมิใหมีการปลอมปนซุกซอน หรือลักลอบนําเขาสิ่งของตองหามผานเขาภายในเรือนจําฯ
ได

/๔. รูปแบบรายการ...

-๓๔. รูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ

อาหารในแตละวัน

๔.๑ ราคากลางอาหารดิบรายสิ่ง
๔.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
๔.๓ เมนูอาหารประจําวันและปริมาณอาหารดิบและเครื่องปรุงที่จะตองใชประกอบ

๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยการทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัด
ปริมาณ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยผูจะซื้อจะออก
ใบสั่งซื้อในแตละวันตามจํานวนผูตองขังที่มีอยูจริง คูณดวย ปริมาณรายการอาหารตอคนของในแตละวัน
๖. ระยะเวลาสงมอบ
ผูจะขายจะตองสงมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อใหแกผูจะซื้อตามปริมาณ สถานที่และวัน
เวลาที่กําหนดไวในใบสั่งซื้อแตละคราวดวยคาใชจายของผูจะขายเอง เปนประจําทุกวันจนกวาจะสิ้นสุด
สัญญา
๗. วงเงินในการจัดหา
เรือนจําอําเภอพล มีผูตองขัง และผูตองกักขัง อยูในความควบคุมเฉลี่ย ๖๐๒ คน
(ใชขอมูลจํานวนผูตองขังเฉลี่ยในรอบ ๑๒ เดือนที่ผานมาตามรายงาน รท.๑๐๒ ก เปนเกณฑในการคํานวณ)
โดยกรมราชทั ณฑ อนุมัติ อัตราถือจายคาอาหารผูตองขัง อัต ราคาอาหารดิ บ(อาหารดิบเปนรายสิ่ งและ
เครื่องปรุง) เปนเงิน ๓๒.๕๐ บาทตอคนตอวัน
ราคาเริ่มตนการประมูล
๔,๑๘๖,๙๑๐ บาท
วิธีคํานวณราคาเริ่มตน
ราคาอาหารดิบ = ๓๒.๕๐ x จํานวนผูตองขัง( ๖๐๒ คน) x ๒๑๔ วัน
= ๔,๑๘๖,๙๑๐ บาท
ราคาเริ่มตนการประมูลอาหารดิบ ภายในวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๕
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ประมาณ ๔,๑๘๖,๙๑๐ บาท (สี่ลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเการอยสิบบาทถวน)
ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวดวยแลว
๘. การพิจารณาตัดสินการเสนอราคา
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ เรือนจําอําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน จะพิจารณาติดสินดวยราคารวมทั้งสิ้นและนําราคารวมของผูชนะการเสนอราคาไปปรับลดราคา
กลางตอรายการตอหนวยของทุกรายการ โดยใชเกณฑเปรียบเทียบรอยละของราคารวมที่ต่ํากวาราคา
เริ่มตนการประมูลเปนเกณฑปรับลดราคาอาหารดิบทุกรายการเพื่อทําสัญญา
/๙. สถานที่ติดตอ......

-๔๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความ
คิดเห็นโดยเปดเผยตัวเปนลายลักษณอักษร
คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน(TOR) และรางเอกสารประกวดราคา ดําเนินการ
เผยแพรประกาศทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และเว็บไซตของหนวยงาน
www.correct.go.th และ www.khonkaenpoc.com ใหสาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ หรือมีความ
คิดเห็นโดยเปดเผยตัว นับตั้งแตวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผูสนใจติดตอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ฝายบริหารทั่วไป เรือนจําอําเภอพล ๒๕๔ หมู ๕
ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ทาง E-mail Address: poppoln@correct.go.th หรือ
ทางโทรศัพท/โทรสาร ๐-๔๓๔๑-๕๗๖๑ ในวันและเวลาราชการ
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายศิริศักดิ์ ยอดทอง)
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ
(นายธนวัฒน เหิรเมฆ)
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นางอารีวรรณ โจมศรี)
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ

(นายนวัช หินวิเศษ)
เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญงาน

(นายตติยะ วิวัฒนภญ
ิ โญ)
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน

ราง
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑/๒๕๕๕
การจัดซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเปนรายสิ่งและเครื่องปรุง)สําหรับใชเลี้ยงผูตองขัง และผูตองกักขัง
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน
ลงวันที่ ..........เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ
อาหารดิบ (อาหารดิบเปนรายสิ่งและเครื่องปรุง) สําหรับใชเลี้ยงผูตองขังและผูตองกักขัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเรือนจําอําเภอพล โดยการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใ นสภาพที่จะใชงาน
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ ราคากลางอาหารดิบรายสิ่ง
จํานวน ๕ แผน
๑.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
จํานวน ๕ แผน
๑.๓ เมนูอาหารประจําวันและปริมาณอาหารดิบและเครื่องปรุง
จํานวน ๓๓ แผน
ที่จะตองใชประกอบอาหารในแตละวัน
๑.๔ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน ๒ แผน
๑.๕ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน ๓ แผน
๑.๖ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
จํานวน ๕ แผน
๑.๗ แบบหนังสือมอบอํานาจ
จํานวน ๑ แผน
๑.๘ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
จํานวน ๑ แผน
(๒) หลักประกันสัญญา
จํานวน ๑ แผน
๑.๙ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
จํานวน ๑ แผน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๑๐ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
จํานวน ๒ แผน
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
จํานวน ๑ แผน
/๒. คุณสมบัต.ิ ..

-๒-

อิเล็กทรอนิกส

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๙
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบในการจัดสงสินคาโดยใหมีการหอหุม (Wrap)
เพื่อปองกันมิใหมีการปลอมปนซุกซอน หรือลักลอบนําเขาสิ่งของตองหามผานเขาภายในเรือนจําฯ ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะ
เปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และใน
กรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝาย
ใดเปนนิตบิ ุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๑๐(๑)
/๓.๒ สวนที่ ๒...

-๓๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของขอ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา (ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะ
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๕) แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๑๐(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่ นข อเสนอตามแบบที่กําหนดไว ในเอกสารประกวด
ราคาซื้ อดวยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไม มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูยื่นขอเสนอให
ชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ เปนประจําทุกวัน
นับตั้งแตวันที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย จนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลาในสัญญา
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อกผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน
๑ วัน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะ
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร
ประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส

/๔.๖ ผูประสงค...

-๔๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะต องยื่ นเอกสารประกวดราคาซื้ อดวยวิธี การทาง
อิเล็ กทรอนิ กส จาหนาซองถึงประธานกรรมการประกวดราคา โดยระบุ ไว ที่หนาซองวา “เอกสาร
ประกวดราคาซื้ อดวยวิธี ทางอิเล็ กทรอนิ กส เลขที่ ๑/๒๕๕๕” ยื่นต อคณะกรรมการประกวดราคา
ตามโครงการ ในวันที่
พ.ศ.๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
ณ ฝายบริหารทั่วไป เรือนจําอําเภอพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ
๑.๙(๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบ
ขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ ๑.๙(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิ์เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะ
เสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะ กรรมการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ ใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว
คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอน
ที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลื อก อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต ต องสิ้ นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวัน เดียวกั น เวน แตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา กระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดย
จะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
/คณะกรรมการ...

-๕คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองเอกสารประกวดราคา
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง
เริ่มตนที่ ๔,๑๘๖,๙๑๐ บาท (สี่ลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเการอยสิบบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคาโดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ
(๗) หามผูม ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่
๒๕๕๕
ตั้งแตเวลา ๑๐ ๓๐ น. เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก.๐๐๔) ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวด
ราคา ในอัตรารอยละ ๕ ของวงเงินพัสดุที่จัดหาในครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒๐๙,๓๔๖ บาท
(สองแสนเกาพันสามรอยสี่สิบหกบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต
วันยื่นซองเอกสารประกวดราคาครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันซองใหใชอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัดขอนแกน โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองเอกสาร
ประกวดราคา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
/๕.๓ หนังสือ...

ในขอ ๑.๘(๑)

-๖๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ

๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๘(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัด จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคาที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ จังหวัด จะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวมทั้งสิ้น ของรายที่เสนอราคาต่ําสุด แลวนําราคารวมของผูชนะการเสนอราคาไปปรับลดราคากลาง
ตอรายการ ตอหนวย ของทุกรายการโดยใชเกณฑเปรียบเทียบรอยละของราคารวมที่ต่ํากวาราคาเริ่มตน
การประมูลเปนเกณฑปรับลดราคาอาหารดิบทุกรายการเพื่อทําสัญญา (หนังสือกรมราชทัณฑ ดวนที่สุด ที่
ยธ ๐๗๐๓.๖/๒๘๐๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔)
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรั บพิ จารณาข อเสนอของผู
ประสงคจ ะเสนอราคารายนั้ น เวน แต เปน ข อผิ ดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัด เทานั้น
๖.๓ จังหวัด สงวนสิ ทธิ ไมพิจารณาราคาของผู ประสงค จะเสนอราคา โดยไม มีการ
ผอนผัน ในกรณีดั งต อ ไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรื อมีผ ลทําใหเ กิด ความไดเปรีย บเสียเปรียบแก
ผูประสงคจ ะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสิน...

-๗๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัด มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ จังหวัด ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัด เปนเด็ดขาด ผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชนการเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส วา ผูป ระสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๙ จังหวัด มีอํานาจที่
จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวและจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจะซื้อจะขาย
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจะซื้อจะขาย
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๖ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไดใหเรือนจําอําเภอพล ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจาย ใหแกจังหวัดขอนแกน โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญา
หรือ กอน หนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุใน ขอ ๑.๘(๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกัน ดังระบุในขอ ๑.๘(๒)
/(๕) พันธบัตร...

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

-๘-

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายขอ ๑๑ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐(ศูนยจุดสอง
ศูนย) ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบตามสัญญาจะซื้อจะขาย ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาจะซื้อจะขายตาม
แบบดังระบุในขอ ๑.๖ จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่เกิดขึ้น โดยผูขาย
ตองรีบนํามาเปลี่ยนใหใหมภายในวันไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อจังหวัด ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลวเทานั้น
๑๑.๒ เมือ่ จังหวัด ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอจังหวัดแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗(๔)(๕)(๖)
และ (๗) มิฉะนั้น จังหวัด จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินพัสดุที่จัดหาในครัง้ นีท้ ันที่
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
/๑๑.๔ ผูมีสิทธิ...

-๙๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัด ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัด จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ จังหวัด มีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป
ตามความเห็น ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

จังหวัดขอนแกน
...........เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕

