เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 1/25๖๐
เรื่อง การซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม 25๖๐
…………………….
จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “จังหวัด” มีควำม
ประสงค์จะประกวดรำคำซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำส
หรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อนไม่ เป็นของเก่ำเก็บอยู่ในสภำพที่
จะใช้งำนได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและ
ข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
1.2 แบบใบเสนอรำคำ
1.3 แบบสัญญำซื้อขำย
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(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
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๒.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้น
แต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.4 ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ร่ว มกัน กับผู้ เสนอรำคำรำยอื่ นที่ เข้ำเสนอรำคำให้ แ ก่
จังหวัดสระแก้ว ณ วันประกำศประกวดรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรมในกำรประกวดรำคำครั้งนี้
๒.๕ บุคคลหรือ...

-๒๒.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๒.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.7 คู่สัญญำต้องรับเงินและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนแนบมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ ำงหุ้ น ส่ว นสำมัญ หรือห้ ำงหุ้ นส่ วนจำกัด ให้ ยื่นส ำเนำหนังสื อรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ำกั ด หรื อ บริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด ให้ ยื่ น ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำ หรือบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณี ผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมกำรค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำร
ตำมที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
สำหรับผู้ประกอบกำรประเภทร้ำนค้ำ จะต้องมีสำเนำหนังสือจดทะเบียนพำณิชย์
และใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(5) บั ญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น พร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบมำในรูปแบบ PDF File
3.2 ส่วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) หนั งสื อ มอบอ ำนำจซึ่ ง ปิ ด อำกรแสตมป์ ต ำมกฎหมำยในกรณี ที่ ผู้ เสนอรำคำ
มอบอำนำจให้บุคคลอื่นลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำในกำรเสนอรำคำ
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบในข้ อ
1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบมำในรูปแบบ PDF File

4. กำรเสนอรำคำ...

-34. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน หรือหลักฐำนแสดง
ตัวตนของผู้เสนอรำคำโดยไม่ต้องแนบมำในรูปแบบ PDF File
4.2 ผู้ เสนอรำคำจะต้ อ งเสนอรำคำเป็ น เงิน บำท และเสนอรำคำเพี ย งรำคำเดี ย ว
โดยเสนอรำคำรวม ตำมเงื่อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ในท้ ำยใบเสนอรำคำให้ ถูก ต้อ ง โดยคิด รำคำรวมทั้ งสิ้ น ซึ่ งรวมค่ ำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบ
พัสดุให้ ณ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน นับแต่วัน เสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอ รำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จภำยใน
60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย
4.4 ก่อนเสนอรำคำ ผู้ เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสั ญญำ รำยละเอียด คุณ ลั กษณะ
เฉพำะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น เสนอรำคำตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำ
4.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 กันยำยน ๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐8.3๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.3๐ น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้วจะไม่รับ เอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ
และเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ
1.5 (1) ณ วันประกำศประกวดรำคำหรือไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำ งเป็นธรรมตำม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมคณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำและจังหวัด จะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ ำ ผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
4.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติตำมนี้
(1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(2) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี)
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำตำมวัน
เวลำ ที่กำหนด
(4) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(5) ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอ
รำคำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th
5.หลักเกณฑ์...

-45. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ จังหวั ด
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำร
เสนอรำคำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 แล้ว คณะกรรมกำรฯ จะไม่
รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเพี ยงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลำดไป
จำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็น
ประโยชน์ต่อจังหวัดเท่ำนั้น
5.3 จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ป รำกฏชื่อผู้ เสนอรำคำรำยนั้น ในบัญ ชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ท ำงระบบจั ดซื้อ จั ดจ้ ำงด้ว ยวิธีอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ห รือในบั ญ ชีรำยชื่อ ผู้ ซื้อเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(2) ไม่ ก รอกชื่ อ นิ ติ บุ ค คล หรื อ บุ คคลธรรมดำ หรื อ ลงลำยมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือทั้งหมดในใบเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวด
รำคำที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
5.4 ในกำรตั ด สิ น กำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ในกำรท ำสั ญ ญ ำ
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง
สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือ ไม่ทำสัญญำ
หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใดหรือรำคำที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใดหรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำร เป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ
มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำและลงโทษผู้เสนอรำคำเสมือนเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็น
ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรประกวดรำคำกระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น
กำรเสนอรำคำอันเป็นเท็จ หรือใช้บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทนเป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอ
รำคำนั้ น ชี้ แ จงและแสดงหลั ก ฐำนที่ ท ำให้ เชื่ อ ได้ ว่ ำ ผู้ เสนอรำคำสำมำรถด ำเนิ น งำนตำมประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของ
ผู้เสนอรำคำรำยนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลัง กำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มี
สิทธิได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำม
ข้อ 1.๕ จังหวัดมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรเลือกดังกล่ำวออกและจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอ
รำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
/ในกรณี...

-5ในกรณีนี้ หำกปลั ดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอ
รำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำ
ผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
6. การท่าสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำสำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน ๕ วัน
ทำกำรของทำงรำชกำรนับแต่วันที่ทำข้อตกลง จังหวัดจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนกำรทำสัญญำ
ตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน
๕ วันทำกำรของทำงรำชกำร หรือจังหวัดเห็ นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตำมข้อ ๖.๑ ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำจะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำสิ่งของที่สอบรำคำได้ ให้
จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรือก่อนหน้ำ
นั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4
(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุน
เพื่ อกำรพำณิ ช ย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลั กประกัน นี้ จะคืนให้ โดยไม่ มีดอกเบี้ ยภำยใน 15 วัน นับ ถัดจำกวันที่ ผู้ ช นะกำร
ประกวดรำคำ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยข้อ 1๐ ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.๒0 ต่อวัน
๘. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบ
ดังระบุ ในข้อ 1.3 แล้ ว แต่ กรณี จะต้ องรับ ประกั น ควำมช ำรุด บกพร่องของสิ่ งของที่ ซื้อขำยที่ เกิ ดขึ้น ภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะนับถัดจำกวันที่จังหวัดได้รับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำร
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๓๐ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง

9.ข้อสงวนสิทธิ...

-6๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.1 เงินค่ำพัสดุสำหรับงำนซือ้ ครั้งนี้ ได้มำจำกงบประมำณประจำปี พ.ศ 2560 ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กำรลงนำมในสั ญ ญำจะกระท ำได้ ต่ อ เมื่ อ จั งหวั ด ได้ รับ อนุ มั ติ เงิน จำกงบประมำณ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖0 แล้วเท่ำนั้น หำกจังหวัด ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรจัดซื้ อในครั้งนี้
จังหวัดขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรประกวดรำคำนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกจังหวัด
ไม่ได้ทั้งสิ้น
๙.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตำมประกวดรำคำซื้อแล้ว ถ้ำผู้ ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่ งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้อง
นำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมพำณิชย์นำวี
ดังนี้
(1) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรม
เจ้ ำท่ำ ภำยใน 7 วัน นับ ถัดจำกวัน ที่ผู้ ขำยสั่ งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) กำรจัดหรือสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกไว้ให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ (1) หรื อ (2) ผู้ ข ำยจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตำมกฎหมำย
ว่ำกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี
๙.3 ผู้เสนอรำคำซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำ
ที่ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุในข้อ 6.๒ จังหวัดอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๙.4 จั งหวัดสงวนสิ ทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสั ญ ญำ ให้
เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
จังหวัดสระแก้ว
๑8 กันยาคม 25๖๐

