เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑
การซื้อวัสดุโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรจากธรรมชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑ รายการ
ตามประกาศ จังหวัดมหาสารคาม
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด
จานวน
๑๐๐,๐๐๐
กิโลกรัม
พัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข๎อแนะนาและข๎อกาหนด ดังตํอไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว๎ในระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู๎มีผลประโยชน์รํวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย
๒.๓ ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือทาสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงาน
ของหนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุน๎ สํวนผู๎จัดการ

กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว
๒.๘ ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่นที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํ จังหวัด ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาล
ของผู๎ยื่นข๎อเสนอได๎มีคาสั่งให๎สละเอกสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
๒.๑๐ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํ
การจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๔ ผู๎เสนอราคา ต๎องมีใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด) และต๎องมีใบรับรอง
จากกรมวิชาการเกษตร หรือหนํวยงานที่ได๎รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร เป็นผู๎ตรวจสอบคุณภาพให๎ไว๎เป็นหลักฐาน
ประกันคุณลักษณะด๎วย ซึ่งออกให๎ไมํเกิน ๖ เดือน หากเป็นสาเนารูปถํายจะต๎องรับรองสาเนาถูกต๎อง โดยผู๎มีอานาจทา
นิติกรรมแทนนิติบุคคล ตามรายละเอียดคุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์เป็นไปตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก๎ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกรมวิชาการเกษตรแก๎ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๒.๑๕ ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอ จานวน ๑ กระสอบ(๕๐ กก.) และ
รายละเอียดประกอบรายการตามที่สํวนราชการกาหนด
๒.๑๖ ผู๎เสนอราคา ต๎องมีใบอนุญาตขายปุ๋ย หรือมีไว๎เพื่อจาหนําย ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย
พ.ศ. ๒๕๑๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๑๗ ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎ผลิตหรือผู๎แทนจาหนํายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด (กรณีเป็นผู๎แทน
จาหนํายต๎องมีหนังสือแตํงตั้งจากผู๎ผลิตยี่ห๎อที่นาเสนอ)
๒.๑๘ กรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎แทนจาหนายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ต๎องแนบเอกสารหลักฐาน
ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค๎า ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกรมวิชาการเกษตรแก๎ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สํวน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม (ถ๎ามี) และบัญชีผู๎ถือหุ๎นราย
ใหญํ (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(๒) ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎นั้น สาเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู๎เป็นหุ๎นสํวนที่มิได๎ถือสัญชาติไทย พร๎อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต๎อง
(๓) ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอรํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า และเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (๑) หรือ (๒) ของผู๎รํวมค๎า แล๎วแตํกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม (ถ๎ามี)
(๕) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๑) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑
ครบถ๎วน ถูกต๎องแล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ตามแบบในข๎อ ๑.๖
(๑) ให๎โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ดังกลําวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอมอบอานาจให๎บุคคลอื่นกระทาการแทนให๎แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบอานาจ ทั้งนี้หาก
ผู๎รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต๎องเป็นผู๎ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล๎วเทํานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข๎อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๒) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒
ครบถ๎วน ถูกต๎องแล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ตามแบบในข๎อ ๑.๖
(๒) ให๎โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ดังกลําวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอก
ข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน พร๎อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู๎ยื่นข๎อเสนอโดยไมํต๎องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให๎เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได๎เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกัน ให๎ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว๎แล๎ว จนกระทั่งสํงมอบพัสดุให๎ ณ ๑. สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จานวน ๑๖,๖๐๐ กิโลกรัม ๒.
สานักงานเกษตรอาเภอนาดูน จานวน ๔๙,๘๐๐ กิโลกรัม ๓. สานักงานเกษตรอาเภอกันทรวิชัย จานวน ๑๖,๔๐๐
กิโลกรัม๔. สานักงานเกษตรอาเภอบรบือ จานวน ๑๗,๒๐๐ กิโลกรัม
ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอกาหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๖๐ วัน ตั้งแตํวันเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎
๔.๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเสนอกาหนดเวลาสํงมอบพัสดุไมํเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก จังหวัด ให๎สํงมอบพัสดุ
๔.๔ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องสํงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเม็ด ไปพร๎อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลําวนี้ จังหวัดจะยึดไว๎เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถํายจะต๎องรับรองสาเนาถูกต๎อง
โดยผู๎มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องนาต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องสํงรายละเอียดประกอบรายการตามที่สํวนราชการกาหนด โดยลง
ลายมือผู๎ยื่นข๎อเสนอพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับในเอกสารด๎วย พร๎อมสรุปจานวนเอกสารที่จัดสํงหรือนามาแสดง
ตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ตามแบบในข๎อ ๑.๖(๒) เพื่อใช๎ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
ทั้งนี้ จังหวัดจะไมํรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎
แล๎ว จังหวัดจะคืนให๎แกํผู๎ยื่นข๎อเสนอา
๔.๖ กํอนเสนอราคา ผู๎ยื่นข๎อเสนอควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให๎
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ๎นกาหนดเวลายื่นข๎อเสนอและเสนอราคาแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องจัดทาเอกสารสาหรับใช๎ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ๎วน
ถูกต๎อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กํอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล๎วจึงสํงข๎อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให๎แกํ จังหวัด ผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู๎ยื่นข๎อเสนอแตํละรายวํา เป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น ตามข๎อ ๑.๕

(๑) หรือไมํ หากปรากฏวําผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันนั้นออกจากการเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ
หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วํา กํอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข๎อเสนอ มีผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรมตามข๎อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวํามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู๎ยื่นข๎อเสนอดังกลําวเป็นผู๎
ทิ้งงาน เว๎นแตํ จังหวัด จะพิจารณาเห็นวําผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นมิใชํเป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระทาดังกลําวและได๎ให๎ความ
รํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของ จังหวัด
๔.๑๐ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ๎ามี) รวม
คําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว
(๓) ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องลงทะเบียนเพื่อเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล๎วไมํได๎
(๕) ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องศึกษาและทาความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช๎หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู๎ชนะการยื่นข๎อเสนอ
กรณีใช๎หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู๎ชนะการยื่นข๎อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๕.๓ หากผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข๎อเสนอไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นข๎อเสนอไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมํรับพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น เว๎นแตํ ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมํครบถ๎วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตํางไป
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกาหนดไว๎ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสํวนที่มิใชํสาระสาคัญและความ
แตกตํางนั้นไมํมีผลทาให๎เกิดการได๎เปรียบเสียเปรียบตํอผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน๎อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผํอนปรนการตัดสิทธิผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมํพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ยื่นข๎อเสนอโดยไมํมีการผํอนผัน ในกรณี
ดังตํอไปนี้
(๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู๎รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู๎ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด
(๒) ไมํกรอกชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอชี้แจงข๎อเท็จจริงเพิ่มเติมได๎ จังหวัด มี
สิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอ ไมํรับราคา หรือไมํทาสัญญา หากข๎อเท็จจริงดังกลําวไมํเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง
๕.๖ จังหวัดทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะเรียกร๎องคําใช๎จําย หรือคําเสียหายใดๆ มิได๎
รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎
ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได๎วําการยื่นข๎อเสนอกระทาการโดยไมํสุจริต เชํน การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น
ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือจังหวัด จะให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให๎เชื่อได๎วํา ผู๎ยื่นข๎อเสนอสามารถดาเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให๎เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ จังหวัด มีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอ
หรือไมํรับราคาของผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู๎ยื่นข๎อเสนอดังกลําวไมํมีสิทธิเรียกร๎องคําใช๎จํายหรือคําเสียหายใดๆ
จากจังหวัด
๕.๗ กํอนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏวํามีการกระทาที่เข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได๎รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
รํวมกัน หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู๎ยื่น
ข๎อเสนอรายอื่น หรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน
ภายใน ๕ วันทาการ นับแตํวันที่ทาข๎อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทาข๎อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข๎อ ๑.๓ ก็ได๎
๖.๒ ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน
ภายใน ๕ วันทาการ หรือจังหวัดเห็นวําไมํสมควรจัดทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ ตามข๎อ ๖.๑ ผู๎ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต๎องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ หรือทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด
ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ ของราคา
คําสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให๎จังหวัดยึดถือไว๎ในขณะทาสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด
ดังตํอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจําย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช๎เช็คหรือดราฟท์
นั้นชาระตํอเจ๎าหน๎าที่ในวันทาสัญญา หรือกํอนวันนั้นไมํเกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยํางที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทยแจ๎งเวียนให๎ทราบ โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู๎ขาย) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว
หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ย ตามอัตราสํวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได๎รับมอบไว๎แล๎ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจํายคําสิ่งของซึ่งได๎รวมภาษีมูลคําเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคําใช๎จํายทั้งปวง
แล๎วให๎แกํผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎ขาย เมื่อผู๎ขายได๎สํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข๎อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได๎ตรวจรับมอบสิ่งของไว๎เรียบร๎อยแล๎ว
๘. อัตราค่าปรับ
คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข๎อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให๎คิดในอัตราร๎อยละ ๐.๒๐ ของราคาคําสิ่งของที่ยังไมํได๎รับมอบตํอวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได๎ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๓ หรือ
ทาข๎อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความชารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได๎รับมอบสิ่งของ โดยต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎
การได๎ดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความชารุดบกพรํอง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคําพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได๎มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทาได๎ ตํอเมื่อจังหวัดได๎รับอนุมัติเงินคําพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล๎วเทํานั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได๎คัดเลือกผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดให๎เป็นผู๎ขาย และได๎ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือนาสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎อง
นาเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ๎งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอกรมเจ๎าทํา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่ง หรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่นได๎
(๒) จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับ
เรือไทย จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทํา ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งจังหวัดได๎คัดเลือกแล๎ว ไมํไปทาสัญญาหรือข๎อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว๎ในข๎อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข๎อเสนอ หรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้า
ประกันการยื่นข๎อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข๎อกาหนดในแบบสัญญาหรือข๎อตกลง
ซื้อเป็นหนังสือ ให๎เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย๎งกัน
ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของจังหวัด คาวินิจฉัยดังกลําวให๎ถือเป็นที่สุด และผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํมีสิทธิ
เรียกร๎องคําใช๎จํายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตํอไปนี้ได๎ โดยที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะเรียกร๎อง
คําเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมํได๎
(๑) จังหวัดไมํได๎รับการจัดสรรเงินที่จะใช๎ในการจัดซื้อหรือที่ได๎รับจัดสรรแตํไมํเพียง
พอที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ตํอไป
(๒) มีการกระทาที่เข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได๎รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์รํวมกัน หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื้อครั้งนี้ตํอไปอาจกํอให๎เกิดความเสียหายแกํจังหวัด หรือกระทบตํอ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวํางระยะเวลาการซื้อ ผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎ขายต๎องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได๎กาหนดไว๎โดยเครํงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล๎วเสร็จตามสัญญาของผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการ
คัดเลือกให๎เป็นผู๎ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกไมํผํานเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข๎อเสนอ
หรือทาสัญญากับจังหวัด ไว๎ชวั่ คราว
จังหวัดมหาสารคาม
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

