
 

ประกาศจังหวัดสกลนคร  
เร่ือง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑการเกษตร จํานวน ๕ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

 

                 จังหวัดสกลนคร มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดงันี้  

  

๑.  อาหารขนสําเร็จรูปสําหรับโคระยะอุมทองและใหนมลูก จํานวน ๑๑๔,๔๘๐   กิโลกรัม 
๒.  ทอนพันธุหญาเนเปยรปากชอง ๑ จํานวน ๕๔,๐๐๐   กิโลกรัม 
๓.  แรธาตุกอน สูตร ๑ จํานวน ๒,๗๐๐   กอน 
๔.  ปุยอินทรียชีวภาพ จํานวน ๕๔,๐๐๐   กิโลกรัม 
๕.  น้ําเชื้อแชแข็งโคพอพันธุชารโรเลส (น้ําเชื้อนอก) จํานวน ๒,๐๐๐   หลอด 

 

 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
                 ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อดังกลาว 
                 ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 
                 ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยืน่ขอเสนอราคารายอ่ืนที่เขายืน่ขอเสนอใหแกจังหวัดสกลนคร ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี ้
                 ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา
ตามที่ กวพ. กําหนด   
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชรีายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ 
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดาํเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                 ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกิน สามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได   
 

              กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวนัเสนอราคา  
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://pvlo-sno.dld.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๒๗๑๑๗๕๖ ตอ ๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ 
  
          ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  
 

 
(นางสาวเยาวนิตย บุรีรักษา) 

ปศุสัตวจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร    

  
หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒) ในระบบ e-GP 
ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  



 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
เลขที่  eb ๑๐/๒๕๖๐  

ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑการเกษตร จํานวน ๕ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
ตามประกาศ จังหวัดสกลนคร  
ลงวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  

 
                  จังหวัดสกลนคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จงัหวัด" มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้  

  

๑.  อาหารขนสําเร็จรูปสําหรับโคระยะอุมทองและใหนมลูก จํานวน ๑๑๔,๔๘๐   กิโลกรัม 
๒.  ทอนพันธุหญาเนเปยรปากชอง ๑ จํานวน ๕๔,๐๐๐   กิโลกรัม 
๓.  แรธาตุกอน สูตร ๑ จํานวน ๒,๗๐๐   กอน 
๔.  ปุยอินทรียชีวภาพ จํานวน ๕๔,๐๐๐   กิโลกรัม 
๕.  น้ําเชื้อแชแข็งโคพอพันธุชารโรเลส (น้ําเชื้อนอก) จํานวน ๒,๐๐๐   หลอด 

 

 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทนัที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา 
และขอกําหนด ดังตอไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน     
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา     
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒   
                 ๒.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                          ๒.๑    ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสดังกลาว 
                          ๒.๒    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบชุื่อไวในบญัชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูทีไ่ดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                          ๒.๓    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 
                          ๒.๔    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๕    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธผิูเสนอราคาในสถานะทีห่ามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด    
                          ๒.๖    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                          ๒.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนนิการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
                          ๒.๘    คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงนิแตละคร้ังซึ่งมีมลูคา ไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได     
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนติิบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจาํกัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
                                           (ข)   บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด ใหยื่นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชผีูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง  
                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิชนิติบุคคลใหยื่น สําเนาบตัร
ประจําตัวประชาชนของผูนัน้ สาํเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิตบิคุคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไวใน (๑) 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย (ถามี) 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 
                                           (๔.๓)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน (ถามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                                   (๒)    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา มอบอํานาจให
บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน       
                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพสัดุให ณ สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดสกลนคร  
                                   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วนั นบัแตวันเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามไิด  



                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวนัลงนาม ใน
สัญญาซื้อขาย  
                          ๔.๔     ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ
ครุภัณฑการเกษตร ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลาวนีจ้ังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ       
                          ๔.๕     กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดรูางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทัง้หมดเสยีกอนที่จะตกลงยืน่ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๖     ผูเสนอราคาจะตองยืน่ขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยืน่ขอเสนอและการเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ ในขณะที่มีการ
พิจารณาขอเสนอวา มผีูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผูเสนอ
ราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดงักลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมไิดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว  
                          ๔.๗     ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดงันี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
                                   (๔)    หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                                   (๕)    ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทาํความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเวบ็ไซต www.gprocurement.go.th  
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิใ์นการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ จังหวัดจะพิจารณาตดัสิน
โดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคาตอรายการ     
                          ๕.๒     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบตัิไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยืน่ขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานัน้ 
                          ๕.๓     จังหวัดสงวนสิทธไิมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเลก็ทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัด
จางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด 
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ที่เปนสาระสาํคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน  



                          ๕.๔     ในการตัดสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่
เก่ียวของกับผูเสนอราคาได จงัหวัดมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสญัญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม หรือไมถูกตอง  
                          ๕.๕     จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด ก็ได 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพจิารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสาํคัญ และใหถือวา
การตัดสินของ จังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง คาเสียหายใดๆ มิได รวมทัง้จังหวัด จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน  
                          ๕.๖     ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ ไดรับการ
คัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
เสนอราคาที่กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน  
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพจิารณาผลการเสนอราคาทีไ่ดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 
                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน ๕ 
วันทําการของทางราชการ นบัแตวันที่ทาํขอตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนงัสือ แทนการทาํสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได  
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน ๕ 
วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นบัถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหจังหวัด
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทาํสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน
ทําการของทางราชการ  
                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนโุลมใหใชตามแบบหนงัสือคํ้าประกัน ดัง
ระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู่ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
                 ๗.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ตอวัน 
                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดงั
ระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชาํรุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 
๖๐ วัน      นับถัดจากวันทีผู่ซือ้รับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
    
                 ๙.    ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 



                          ๙.๑   เงินคาพัสดสุําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได ตอเมื่อจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น  
                          ๙.๒   เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรือใน
เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิง่ของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนญุาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผดิตามกฎหมายวาดวย การสงเสริม
การพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓   ผูเสนอราคาซึ่งจงัหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทาํสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการ
กําหนด ดังระบไุวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอ
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
                          ๙.๔   จังหวัดสงวนสทิธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
  
 

จังหวัดสกลนคร  
 ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐   

 
 

  
















