
 

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขท่ี  1/25๖๐ 
เรื่อง การซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี  

หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๑๗  สิงหาคม 25๖๐ 
……………………. 

  จังหวัดสระแก้ว โดยส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “จังหวัด” มีควำม
ประสงค์จะประกวดรำคำซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2 ,400 ซีซี หรือ
ก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำส        
หรือเหล็ก จ ำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อนไม่ เป็นของเก่ำเก็บอยู่ในสภำพที่
จะใช้งำนได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน ำและ
ข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
   1.2 แบบใบเสนอรำคำ       
   1.3 แบบสัญญำซื้อขำย       
   1.4 แบบหนังสือค้ ำประกัน      
          (1) หลักประกันสัญญำ      
   1.5 บทนิยำม 
    (1) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    
    (2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม   
   1.6 แบบบัญชีเอกสำร 
    (1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1      
    (2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2      

  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๒.1  เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อดังกล่ำว 
   ๒.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
   ๒.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้น
แต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
   ๒.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่
จังหวัดสระแก้ว ณ วันประกำศประกวดรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรมในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ 
 

๒.๕ บุคคลหรือ... 
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   ๒.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
   ๒.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
   ๒.7 คู่สัญญำต้องรับเงินและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

  3. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนแนบมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนที่ 1 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำร    

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำร        

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำ หรือบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมกำรค้ำ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำร
ตำมท่ีระบุไว้ใน (1) 
   (4) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
        ส ำหรับผู้ประกอบกำรประเภทร้ำนค้ำ จะต้องมีส ำเนำหนังสือจดทะเบียนพำณิชย์
และใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ   
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบมำในรูปแบบ PDF File 
  3.2 ส่วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 
   (1)  หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ     
มอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำในกำรเสนอรำคำ
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
   (๒)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบในข้อ 
1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบมำในรูปแบบ PDF File 
 
 
 

4. กำรเสนอรำคำ... 
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4. การเสนอราคา 
   4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน หรือหลักฐำนแสดง
ตัวตนของผู้เสนอรำคำโดยไม่ต้องแนบมำในรูปแบบ PDF File  
   4.2 ผู้ เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว    
โดยเสนอรำคำรวม ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่ำ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีอำกรอ่ืน ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆทั้งปวงไว้แล้ว  จนกระทั่งส่งมอบ
พัสดุให้ ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
   รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอรำคำ      
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอ รำคำมิได้ 
   4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จภำยใน 
60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย 
   4.4 ก่อนเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียด คุณลักษณะ
เฉพำะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำ 
   4.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 กันยำยน ๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐8.3๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.3๐ น.   
   เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้วจะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ
และเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ตำมข้อ 
1.5 (1) ณ วันประกำศประกวดรำคำหรือไม ่

หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมคณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำและจังหวัดจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำว 
   4.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติตำมนี้ 
    (1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
    (2) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว 
    (3) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำตำมวัน 
เวลำ ที่ก ำหนด 
    (4) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ 
    (5) ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอ
รำคำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th 
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5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัด

พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ 
5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำร 

เสนอรำคำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 แล้ว คณะกรรมกำรฯ จะไม่
รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลำดไป
จำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็น
ประโยชน์ต่อจังหวัดเท่ำนั้น 
   5.3  จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
    (1)  ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หรือในบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
    (2)  ไม่ กรอกชื่ อนิ ติ บุ คคล  หรือบุ คคลธรรมดำ  หรือลงลำยมื อชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือท้ังหมดในใบเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
    (3)  เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวด
รำคำที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น    
   5.4  ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรือ ในกำรท ำสัญ ญ ำ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือ ไม่ท ำสัญญำ 
หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
   5.5  จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใดหรือรำคำที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใดหรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
ทำงรำชกำร เป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ 
มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำและลงโทษผู้เสนอรำคำเสมือนเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็น
ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรประกวดรำคำกระท ำไปโดยไม่สุจริต เช่น 
กำรเสนอรำคำอันเป็นเท็จ หรือใช้บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอ่ืนมำเสนอรำคำแทนเป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอ
รำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้ เชื่อได้ว่ำ ผู้ เสนอรำคำสำมำรถด ำเนินงำนตำมประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของ
ผู้เสนอรำคำรำยนั้น 
   5.6  ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มี
สิทธิได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ วันประกำศประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำม
ข้อ 1.๕ จังหวัดมีอ ำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรเลือกดังกล่ำวออกและจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอ
รำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน 

/ในกรณี... 
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   ในกรณีนี้ หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอ
รำคำที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ ำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำ
ผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้ 

  6.  การท่าสัญญาซื้อขาย 

   ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะกำรประกวดรำคำสำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน ๕ วัน   
ท ำกำรของทำงรำชกำรนับแต่วันที่ท ำข้อตกลง จังหวัดจะพิจำรณำจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนกำรท ำสัญญำ
ตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

   ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน    
๕ วันท ำกำรของทำงรำชกำร หรือจังหวัดเห็นว่ำไม่สมควรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือตำมข้อ ๖.๑ ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำจะต้องท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำสิ่งของที่สอบรำคำได้ ให้
จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท ำสัญญำหรือก่อนหน้ำ

นั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำรของทำงรำชกำร 
(๓) หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุ

ในข้อ 1.4  
(๔) หนังสือค้ ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุน
เพ่ือกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 

   6.5  พันธบัตรรัฐบำลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร

ประกวดรำคำ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว 

7. อัตราค่าปรับ 
   ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซ้ือขำยข้อ 1๐ ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.๒0 ต่อวัน 

๘.  การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะกำรประกวดรำคำซึ่งได้ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบ
ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะนับถัดจำกวันที่จังหวัดได้รับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำร
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๓๐ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 
 
 
 
 
 

         9.ข้อสงวนสิทธิ...  



- 6 - 
 

  ๙.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
   ๙.1  เงินค่ำพัสดุส ำหรับงำนซ้ือครั้งนี้ ได้มำจำกงบประมำณประจ ำปี พ.ศ 2560 ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ ์
   กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินจำกงบประมำณ
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖0 แล้วเท่ำนั้น หำกจังหวัดไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำรจัดซื้อในครั้งนี้ 
จังหวัดขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรประกวดรำคำนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกจังหวัด
ไม่ได้ทั้งสิ้น 
   ๙.2  เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตำมประกวดรำคำซื้อแล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้อง
น ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศก ำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมพำณิชย์นำวี 
ดังนี้ 
    (1)  แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรม
เจ้ำท่ำ ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ขำยสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

  (2)  กำรจัดหรือสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกไว้ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
    (3) ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติ  (1) หรือ (2) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำย         
ว่ำกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี 
   ๙.3  ผู้เสนอรำคำซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำ           
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดดังระบุในข้อ 6.๒ จังหวัดอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
   ๙.4 จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ ให้
เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 
   
 

   จังหวัดสระแก้ว 
                                  ๑8  กันยาคม  25๖๐ 

 
 


