ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ความเป็นมา
จังหวัดขอนแก่น โดย สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดําเนินงาน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นตามหัวไร่
ปลายนา รายการจัดซื้อหินร็อคฟอสเฟส สูตร 030 จํานวน 687,500 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร
10-3-3 จํานวน 137,500 กิโลกรัม เป็นเงิน 5,981,250.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นในบริเวณหัวไร่ปลายนา พร้อมกับสนับสนุนปุ๋ยร็อค
ฟอสเฟส และปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและผลผลิตบริโภค เหลือจําหน่าย ลดรายจ่ายในครอบครัว
จึงจัดซื้อหินร็อคฟอสเฟส จํานวน 687,500 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 10-3-3 จํานวน 137,500
กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่
เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดขอนแก่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กําหนด
มาตรการให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา
(ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และกําหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ดังนี้
3.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procument : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.5.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
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-24. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 หินร๊อคฟอสเฟต สูตร 030 โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 มีลักษะเป็นผง มีความละเอียดผ่านตะแกรงมาตรฐาน A.S.T.M.U.S Standard Test
Sieve Mesh เบอร์ 100 ไม่น้อยกว่า 80%
4.1.2 เป็นหินฟอสเฟต ซึ่งมีทั้งหมด (Total P2O5) ไม่น้อยกว่า 15% โดยน้ําหนัก และจะต้องมี
ฟอสเฟส ที่เป็นประโยชน์ (Available Total P2O5) (Citrate Soluble P2O5 + Water Soluble P2O5)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยน้ําหนัก มีความละเอียดผ่านตะแกรงมาตรฐาน A.S.T.M.U.S Standard Test
Sieve Mesh เบอร์ 100 ไม่น้อยกว่า 80%
4.1.3 ขนาดบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม
4.1.4 คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการตรวจสต๊อกสินค้า โดยผู้เสนอราคาต้องมีสินค้าพร้อมส่งมอบ
ไม่น้อยกว่า 30% ของวัสดุที่จัดซื้อ
4.2 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 10-3-3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 เป็นปุ๋ยสูตรอินทรีย์ – เคมี ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดและขึ้นทะเบียนไว้กับกรม
วิชาการเกษตร มีชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่มีขายทั่วไป
4.2.2 มีปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสเฟสที่เป็นประโยชน์ และ
โพแทส ที่ละลายน้ําได้ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10, 3, 3 ของน้ําหนักตามลําดับ
4.2..3 มีลักษณะเป็นเม็ด บรรจุในกระสอบๆ ละ 25 กิโลกรัม กระสอบที่บรรจุต้องทนทานไม่มี
รอยฉีกขาด
4.2.4 คุณสมบัติอื่นๆ มีดังนี้
- PH 4-5
- ความชื่น ไม่เกิน 5%
- มีอินทรียวัตถุผสมไม่น้อยกว่า 10%
4.2.5 ปริมาณสารเป็นพิษไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
4.2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตขายปุ๋ยตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
4.2.7 สําหรับวัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร
หรือหน่วยงานวิเคราะห์ปุ๋ยเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ ให้ไว้เป็นหลักประกันคุณลักษณะด้วย ซึ่งออกไม่เกิน
6 เดือน หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หาก
คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนํา
ต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.2.8 การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ที่ส่งตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับจะทําการสุ่ม
ตัวอย่าง และส่งให้หน่วยงานกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานวิเคราะห์ปุ๋ยเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ โดย
ผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ ตามที่หน่วยงานวิเคราะห์เรียกเก็บ และผลการวิเคราะห์ถือเป็น
ที่สิ้นสุด
4.2.9 คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการตรวจสต๊อกสินค้า โดยผู้เสนอราคาต้องมีสินค้าพร้อมส่งมอบ
ไม่น้อยกว่า 30% ของวัสดุที่จัดซื้อ
5. ระยะเวลาดําเนินการและส่งมอบงาน
ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
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-36. วงเงินในการจัดหา
จัดซื้อภายในวงเงิน 5,981,250.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ด้วยเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดําเนินงาน โครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นตามหัวไร่ปลายนา ทั้งนี้ จะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้วเท่านั้น
7. ราคากลางในการจัดซื้อ
ราคากลาง ได้กําหนดไว้เป็นเงิน 5,981,250.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมใน
ภายหลังไม่ได้
8. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุไว้ใน ข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของ
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบสิ่งของ
ดังกล่าว โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชํารุดบกพร่อง
หมายเหตุ
ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว โดยไปรษณีย์ตอบรับ ด่วนพิเศษ (EMS) จะถือวันที่ตามประทับตรา
ไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสําคัญ ส่งที่ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) สํานักงาน
เกษตรจังหวัดขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือทางโทรสาร
หมายเลข 0-4324-6754 หรือ ทาง E-mail Address ของ สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
khonkaen@doae.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายคําภีร์ เชิมชัยภูมิ)
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายกําจัด ศรเสนา)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวีระศักดิ์ ธิถา)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

- ร่าง –
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ......................../๒๕๕๖
การซื้อวัสดุการเกษตร
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่.............กรกฎาคม ๒๕๕๖
------------------------------------------------ด้วยจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุ
การเกษตร จํานวน ๒ รายการ คือ หิน ร็อคฟอสเฟส สูตร ๐๓๐ จํานวน ๖๘๗,๕๐๐ กิโลกรัม และปุ๋ ย
อิน ทรี ย์ เคมี สู ตร ๑๐-๓-๓ จํานวน ๑๓๗,๕๐๐ กิ โ ลกรั ม ด้ ว ยเงิ นงบประมาณตามแผนปฏิบั ติร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (จังหวัดขอนแก่นจะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับโอนงบประมาณรายจ่าย
จากจังหวัดขอนแก่นแล้วเท่านั้น) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ แบบใบแจ้งราคาของพัสดุ
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/๒.๔...

-๒๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดขอนแก่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ณ วัน ประกาศประกวดราคาจ้ างด้ว ยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อไม่ เป็ น
ผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๕ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ องมี คุณสมบั ติตามประกาศคณะกรรมการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ได้กําหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะ
เข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และกําหนดให้
คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้
๒.๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๕.๒ บุ คคลหรือนิติบุคคลที่ จะเข้าเป็นคู่ สัญญากับหน่วยงานของรั ฐซึ่งได้ดําเนิ นการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procument : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๕.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ เอกสารส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ ยื่ น สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ นั้ น สํ า เนาข้ อ ตกลงที่ แ สดงถึ ง การเข้ า เป็ น หุ้ น ส่ ว น (ถ้ า มี )
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผู้ป ระสงค์ จะเสนอราคาเป็นผู้ ประสงค์จ ะเสนอราคาร่ว มกั นในฐานะเป็ น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้ เ ข้ าร่ ว มค้ า ฝ่ ายใดเป็ น บุ ค คลธรรมดาที่ มิใ ช่ สั ญ ชาติ ไ ทย ก็ ใ ห้ ยื่ น สํ า เนาหนั งสื อ เดิ น ทาง หรื อ ผู้ ร่ ว มค้ า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) กรณี ข้ อ (๑) (๒) (๓) ให้ แ นบสํ า เนาใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ สํ า เนาใบทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
/๓.๒...

-๓๓.๒ เอกสารส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือ แบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๑.๑
(๒) ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๒
(๓) หนั งสื อแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้ วยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามแบบในข้อ ๑.๓ (จํานวน ๓ ชุด)
(๔) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้ ป ระสงค์ จ ะ
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(๕) หลักประกันซอง ตามข้อ ๑.๕
(๖) ใบแจ้งราคาของพัสดุ ตามข้อ ๑.๘
(๗) สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อเอกสาร (รับรองสําเนาถูกต้อง)
(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่ อ นไขใดๆ ทั้ ง สิ้ น และจะต้ อ งกรอกข้ อ ความให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นรวมทั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ของ
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาให้ ชั ด เจน โดยไม่ มี ก ารขู ด ลบ หรื อ แก้ ไ ข หากมี ก ารขู ด ลบ ตก เติ ม แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งกํ า หนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า ๖๐ วั น นั บ แต่ วั น ยื น ยั น
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ องส่ งแคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป รายการรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน
๑ วัน
๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๑ หน่วย เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจ ารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รั บผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคา
๔.๖ ก่ อนยื่ นเอกสารประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
/๔.๒...

-๔๔.๗ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาจะต้ องยื่ นเอกสารประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.................../๒๕๕๖” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา
ตามโครงการ ในวันที่ ................................................................ ตั้งแต่เวลา .....................น. ถึงเวลา ......................น.
ณ. ..................................................................................
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลายื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดํ าเนิ นการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาแต่ ละราย
ว่ าเป็ น ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป็ น ผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ
๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่ มีการเสนอราคาด้ วยวิ ธีการ
ทางอิเล็ กทรอนิกส์ว่า มีผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคา กระทํ าการอัน เป็น การขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายนั้ น ออกจากการเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคา และจั ง หวั ด จะพิ จ ารณาลงโทษ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา
ที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ณ วั นประกาศประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การ
ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาที่ กระทํ าการอั น เป็ น การขั ดขวางการแข่ งขั น ราคา
อย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ
หั ว หน้ าหน่ ว ยงานที่ จั ดหาพั สดุ ภ ายใน ๓ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้ วยวิ ธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์
ประสบข้ อ ขั ด ข้ อ ง จนไม่ อ าจดํ า เนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่ น และเมื่ อแก้ ไขข้ อขั ดข้องแล้ ว จะให้ ดําเนิ นกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้ นตอนที่ ค้างอยู่ภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวั นเดี ยวกั น เว้ นแต่ คณะกรรมการประกวดราคาเห็ นว่ ากระบวนการเสนอราคาจะไม่ แล้ วเสร็ จได้ โดยง่ าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกํ าหนดวั น เวลาและสถานที่ เพื่ อเริ่ มต้ นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ งให้ ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคา
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิ์ ในการตั ดสิ นใจดํ าเนิ นการใดๆ ระหว่ างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
/๔.๘...

-๕๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้น ที่
๕,๙๘๑,๒๕๐.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาหรื อผู้ แทน ที่ LOG IN แล้ ว จะต้ องดํ าเนิ นการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๑,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐.- บาท
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาที่ ได้ รั บคั ดเลื อกให้ เป็ นผู้ ชนะการเสนอราคา ต้ องรั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ าย
ในการให้ บ ริ ก ารเสนอราคาและค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ........................................... ตั้งแต่
เวลา .......................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.
๐๐๕) ให้ทราบต่อไป
(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้ องทํ าการทดลองวิ ธี การเสนอราคาก่ อนถึ งกํ าหนดวั น เสนอราคาที่ เว็ บไซต์ ของผู้ ให้ บ ริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จํานวน
๒๙๙,๐๖๓.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกสิบสามบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต่
วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

/๕.๔...

-๖๕.๔ หนั งสื อค้ํ าประกั นของบริ ษั ทเงิ นทุ น หรื อบริ ษั ทเงิ น ทุ นหลั กทรั พย์ ที่ ได้ รั บ อนุ ญาต
ให้ ประกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ งเวียนชื่ อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกั น
ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวม
๖.๒ หากผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถู กต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยื่ น หลั ก ฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคั ญ ทั้ งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
จังหวัดเท่านั้น
๖.๓ จังหวัดขอนแก่น สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญชี ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
จังหวัดขอนแก่น
(๒) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ างไปจากเงื่ อนไข ที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้ อ
ด้ วยวิ ธี การทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ ป็ น สาระสํ า คั ญ หรื อ มี ผ ลทํ า ให้ เ กิ ด การได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บระหว่ า ง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
(๓) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา พร้อม
ประทั บ ตรา (ถ้ า มี ) อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด หรื อ ทั้ ง หมดในใบยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๖.๔ ในการตั ดสิ น การประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ห รื อในการทํ าสั ญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ จังหวัดขอนแก่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้ ง หมดก็ ไ ด้ และอาจพิ จ ารณาเลื อ กจ้ า ง ในจํ า นวน หรื อ ขนาด หรื อ เฉพาะรายการหนึ่ ง รายการใด
หรื อ อาจจะยกเลิ ก การประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยไม่ พิ จ ารณาจั ด จ้ า งเลยก็ ไ ด้
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดขอนแก่น
เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะ
/พิจารณา...

-๗พิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และลงโทษผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคา
เป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน ไม่ ว่ าจะเป็ น ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กหรื อ ไม่ ก็ ต าม หากมี เ หตุ ที่ เ ชื่ อ ได้ ว่ า
การเสนอราคากระทํ า การโดยไม่ สุ จ ริ ต เช่ น การเสนอเอกสารอั น เป็ น เท็ จ หรื อ ใช้ ชื่ อ บุ ค คลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณี ที่ ปรากฏข้ อเท็ จจริ งภายหลั งจากการประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่ น หรื อเป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นระหว่ างผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคากั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
ผู้ ช นะการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ผู้ ค้ า ) จะต้ อ งทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขาย
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๔ กับจังหวัดภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลั ก ประกั น สั ญญาเป็ น จํ านวนเงิ น เท่ า กั บ ร้ อยละ ๕ ของราคาสิ่ งของที่ ป ระกวดราคาซื้ อด้ ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิ จการเงิ นทุ นเพื่ อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั น นี้ จ ะคื นให้ โดยไม่ มีดอกเบี้ ย ภายใน ๑๕ วั น นั บ ถั ดจากวั น ที่ คู่สั ญญาพ้ น จาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
ผู้ ช นะการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ผู้ ค้ า ) จะต้ อ งนํ า สํ า เนา
ใบเสร็จรับเงินค่าบริการของผู้ให้บริการตลาดกลางมาแสดงในวันทําสัญญาซื้อขายด้วย
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดขอนแก่นจะจ่ายเงินค่าพัสดุ ให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
/๑๑...

-๘๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ทั้งนี้ จะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้ อ
สิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว
เข้ า มาจากต่ า งประเทศ และของนั้ น ต้ อ งนํ า เข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง
เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู้ ข ายจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่ อ จั ง หวั ด แล้ ว จะถอนตั ว ออกจากการประกวดราคาฯ มิ ไ ด้ และเมื่ อ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น
ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาแล้ วต้ อ งเข้ า ร่ ว มเสนอราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน
ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น จังหวัดจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัด ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ จังหวัดขอนแก่นสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
จังหวัดขอนแก่น
............................(วัน เดือน ปี)............................
………………………………………………………………………………………………………

-๙หมายเหตุ
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
(๒) ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๓) การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงสิ้นสุดวันยืนราคา
ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคา
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลา
ค้ําประกันซอง คือ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สอง
ให้เริ่มนั บตั้ งแต่ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวั นที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน ) ดั งนั้ น
ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

