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ประกาศจังหวัดตรัง
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดด้ง) ขนาด 130๐ กิโลวัตด' ด้วยวิธีประกวด 

ราคา2 เส์กทรอนิกสํ (6-๖1(1(11112)
จงัหวดัตรัง มคีวามประสงคจ์ะประกวดราคาซือ้เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ (ราคาไมร่วมคา่ตดิตงั) ขนาด ๒๐๐ 

กิโลวัตต์ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (อ-เวเปปเก?) ราคากลางของงานซือ้ในการประกวดราคาครงัน เปนเงิน 
ท้ังส้ิน ๑1๓๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ลา้นสามแสนสองหมืน่สามพนับาทถว้น) ตามรายการ ตงันี้

เครือ่งกำเนดิไฟฟา้(๒๖.๑๑.๑๖.๐๐ ) จำนวน ๑ เครอง

ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบตั ิ ตังต่อไปนี ้
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวข้ัว่คราว 

เนือ่ง'จากเปน็ผูท้ี'่โมผ่า่นเกณฑก์าร'ประเมนิผลการ,ปฏับัติ'งาน,ของผู,้ประกอ'บการตามระเ'บยีบ'ที,่รัฐ:มนต'รืว่าการกระทรวง 
การคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทคของกรมนญัขกีลาง

๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไวใ้นบญัชรีายซือ่ผูท้ัง้งานและไดแ้จง้เวยีนขือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งานของหนว่ยงาน 
ของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ัง้งานเปน็หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการ 
ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบต้แิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรพิาว 
พสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๗. เปน็บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล ผูม้อีาชพีใหข้ายพสัดทุีป่ระกวดราคาซอืดว้ยวธิปีระกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสต์งักลา่ว

๘. ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้กจ่งัหวดัตรงั ณ วัน 
ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การชดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมในการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัเอกลทิธิห้รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมซืน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย้ืน่ขอ้ 
เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธีค้วามคุม้กนัเขน่ว่านัน้

๑๐. ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีย่ืบ่ขอ้เสนอในรปูแบบของ "กจิการรว่มคา้'' ตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้
กรณทีีข่อ้ตกลงฯ กำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลง‘า จะตอ้งม ี

การกำหนดลดัสว่นหนา้ที ่ และความรบัผดิชอบในปรมิาณงาน ลงิของ หรอืมลูคา่ตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั 
มากกวา่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอืน่ทกุราย
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4̂  กรณทีีข่อ้ตกลงฯ กำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกักจิกาวรว่มควันมัศอ้ง

ใขผ้ลงานของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงานของกจิกาวรว่มคาัทยีนืขอ้เสนอ
สำหรับขอ้ตกลงๆ ทีไ่มไ่ดก้ำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะ 

ตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวในเอกลารเขญิขวน
๑๑. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (^160บ๐ท!0 

6๐ห6โกกกอก1: ?โ0(:นโ6๓ 6ก'!: ะ 6 - 6 ? ) ของกรมบญัชกีลาง

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัขอืจดัจา้งกาดรฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสไ์นวนัที่
....... .•̂ ..ร ั̂ ..ตลุาคม ๒๕๖๕ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยดาวนไหลดเอกลาวผา่นทางวะบนจัดซ้ือ 
จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสต์ัง้แตว่นัทีป่ระกาศจนถงึวนักอ่นวนัเสนอราคา

ผูส้นใจสามารถดรูายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ห/ห/ห/.บ๐.๓ ๐[ว!'า.ฐ๐.1:เา หรือ ห/ห/ห/.ฐ!ว!-๐๐น!'6๓ 6 ก!:.5๐.1:1า 
หรอืสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐-๗๕๒๐-๕๖๑๕ ในวนัและเวลาราชการ

ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายงั 
จงัหวดัตรัง ผา่นทางอเีมล ์บอก5.เา6ลพา@๓๐!วเา.๓ อ11.ฐ๐.บา หรอืซอ่งทางตามทีก่รมบญัชกีลางกำหนด ภายในวนัที
........2.®...ตลุาคม ๒๕๖๕ โดยจงัหวดัตรงัจะขีแ้จงรายละเอยีดดงกลา่วผา่นทางเวบ็ไซต ์ห/ห/ห/.บ๐ .๓ 0เวบฐฺ๐.1โเา และ
ห/ห/ห/.ฐ!ว!-๐๐น!-6๓ 6ท!:.ฐ0.บา ในวนัที่.... 5 ....ตลุาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันท่ี กา^ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

0 ^
(บายข้ยรัตน สำโป)

บายแพทยสาธารณสุขจังหวัคตรัง ป/]บัตราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที ่ ๑ และเอกสารสว่นที ่ ๒) 
ในระบบ 6 -6 ?  ไดต้ัง้แตว่นัที ่ ขอรบัเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา
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เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิม่ล็กทรอนิกส์ (6-เว๒0เ1กร)
เลขที ่  . ฟ . ) ฟ ^

การซ้ือเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ 
ตามประกาศ จังหวัดตรัง 

ลงวับท่ี ^ ตุลาคม ๒๕๖๕

จงัหวดัตรงั ซีง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ "จังหวัด'' มคีวามประสงคจ์ะประกวดราคาซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิส ์ตามรายการ ดงันี้

เครือ่งกำเนดิไฟฟา้(๒๖.๑๑.๑๖.๐๐ ) จำนวน ๑ เครือ่ง

พัสดุที,จะซือ้นีต้อ้งเปน็ของแท ้ของใหม่ ไมเ่คยใชง้านมากอ่น ไมเ่ปน็ของเกา่เกบ็ อยูใ่นสภาพทีจ่ะใชง้านไดท้นัทแีละม ี
คณุลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสฉ์บบันีโ้ดยมชีอ้ 
แนะนำและชอ้กำหนด ดงัตอ่ไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ำหนดไวใ้นระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครธัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
๑.๓ สณัณาซือ้ขายทัว่ไป
๑.๔ แบบหนงัสอืคํา้ประกนั 

(๑) หลกัประกนัสญัญา 
๑.๕ บทนยิาม

(๑) ผม้ผีลประโยชนร่์วมกัน 
(๒) การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม 

๑.๖ แบบบญัชเีอกสารทีก่ำหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
(๑) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ 
(๒) บัญช ีเอกสารสว่นที ่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว ้

จัว่คราว เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฎบิต้งานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง
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’ ๒.๕ ไมเ่ปน็บคุคลซงึถกูระบซุือ่ไวใ้นบญัชรีายชอีผูท้งิงในแสะไตแ้จง้เใยนชอิไท1้■ ปนซึทิงงาน

ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซงึรวมถงึนติบิคุคลทผีูท้งิงานเปนหุน้สว่น
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลบนัดใ้ย

๒.๖ มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซอึจคัจา้งแสะ 
การบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกบา

๒.๗ เปน็บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลผูม้อีาชพีขายพสัดทุีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
ดงักลา่ว

๒.๘ ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก1 จังหวัด ณ 
วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัชวางการแขง่ฃนัอฺยา่งเปน็ธรรมใบการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๒.๙ ไมเ่ปน็ผูไ้ตร้บัเอกสทิธิห้รอืความคุม้กนั ซืง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล 
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดม้คีำลงัใหส้ละเอกสทิธีแ้ละความคุม้กนัเชน่วา่นัน้

๒.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีย่ืน่ขอ้เสนอในรปูแบบของ ''กจิการรว่มคา้" ตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้
กรณทีีข่อ้ตกลงๆ กำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ข้อตกลงๆ 

จะตอ้งมกีารกำหนดลดัสว่นหนา้ที ่ และความรบัผดิชอบในปรมิาณงาน ส่ิงของ หรอืมลูคา่ตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มคา้ 
หลกัมากกวา่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอืน่ทกุราย

กรณทีีข่อ้ตกลงๆ กำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกักจิการรว่มคา้ 
นัน้ตอ้งใชผ้ลงานของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงานของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่ขอ้เสนอ

สำหรับขอ้ตกลงๆ ทีไ่มใตก้ำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้ 
ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารเชญิชวน

๒.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(5๒ะป'0กเ0 60^ 6โก๓ 6ก1: 1วโ00นโ6 กกอก'เ!: 6 - 6 ?) ของกรมบญัชกีลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ
๓.© ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็นติบิคุคล
(ก) หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล บญัชรีายซือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(ข) บรษิทัจำกดัหรอืบรษิทัมหาซนจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการ 

จดทะเบยีนนติบิคุคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชรีายซือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีูถ้อืหุน้ 
รายใหญ ่ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๒) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลท'ีมใิซน่ติบิคุคล ใหย้ืน่ 
สำเนาบตัรประจำตวัประชาซนของผูน้ัน้ สำเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เปน็หุน้สว่น (ถา้ม)ี - สำเนาบตัรประจำตวั 
ประซาซนของผูเ้ปน็หุน้สว่น หรอืสำเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ปน็หุน้สว่นทีม่ไิตถ้อืลญัซาตไิทย พรอ้มทัง้รบัรองสำเนา 
ถกูตอ้ง
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* (๓) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอรว่มกนัไนฐวนะเปบผูร้ว่มค'้1 ใหย้นืสำเนา

สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีร่ะบไุวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี
(๔) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี
(๔.๒) สำเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์ (ถา้ม)ี

(๔) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัชอีจดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสต์ามแบบในขอ้ ๑ .๖ (๑ )โดยไม่ต้องแนบในรูปแบน 1=1๒ (ก๐!'!:ลเว๒ อ๐๐น๓ 6ก!:
โ๐!'๓ล!:)

ทัง้นี ้ เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ 
ครบถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ 
(๑) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ดงักลา่วในรปูแบบ ?0โ ค ๒ (เ^โ*ลเว๒ อ๐๐น๓ 6ก!:
โ๐!'๓ล!:)

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอมอบอำนาจใหบ้คุคลอืน่กระทำการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอน 

อำนาจซึง่ตดิอากรแสตมบตีามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอำนาจและผูร้บัมอบอำนาจ ทงันหีาก 
ผูร้บัมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมดาตอ้งเปน็ผูท้ ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

(๒) แคตตาลอ็กและ/หรอืแบบรปูรายการละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
(๓) รายการพจิารณาท,ี ๑ เครือ่งกำเนดิไฟฟา้(๒๖.๑๑.๑๖.๐๐ )

(๓.๑) สำเนาใบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
(ร/VIธร) (ถา้ม)ี

(๓.๒) สำเนาหนงัสอืรบัรองสนิคา้ เฬลฟ6 เท Xหลเ1ลท๐เ ของสภาอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย (ถา้ม)ี

(๔) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ทัง้หมดทีไ่ตย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ ธ,□ ธ ค ๒ (?๐โ!:ลเว๒ 0๐๐น๓ 6ท1:
โ0 โ๓ ล!:)

ทัง้นี ้ เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ 
ครบถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ตามแบบในขอ้ 
๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ดงักลา่วในรปูแบบ 1=1๒ ([๒)!'!:ลเว๒ อ๐๐น๓ 6ก*
โ 0  โ๓ ล!:)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนกิสต์ามทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีโ้ดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ท้ังสิน และจะตอ้งกรอก 
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทำการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม,ต้องแนบ 
ใบเสนอราคาในรปูแบบ 1=1๒ ([๒โ!:ลเว๒ 0๐๐บ๓ 6ท!: ^๐โกกล!:)
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๔.๒ ในการเสบอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาท และเสนอราคาไดเ้พยีงครัง้เดยีวและราคา

เดยีวโดยเสนอราคารวม ตามเงือ่นไฃทีร่ะบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทัง้นี ้ ราคารวมทีเ่สนอจะตอ้งตรงกนัทงั 
ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ใหถ้อืตวัหนงัสอืเปน็สำคญั โดยคดิรําคารวมทงัสนิขงึรวม 
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใฃจ้า่ยอืน่ๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห ้
ณ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงั เลขที ่ ๑๘๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลบา้นควน อำเภอเมอืง จงัหวดัตรงั

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำหนดยนืราคาไมน่อ้ยกวา่ ๙๐ วัน ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรบัผดิชอบราคาทีต่นไตเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามไิต้

๔.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กนิ ๙๐ วัน นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซือ้ขาย หรอืวันทีไ่ตรั้บหนงัสอืแจง้จาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งสง่แคตตาลอ็ก และหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของเครือ่ง
กำเนดิไฟฟา้ (ราคาไมร่วมคา่ตดิตัง้) ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ ไปพรอ้มการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย 
อเิลก็ทรอนกิส ์ เพือ่ประกอบการพจิารณา หลกัฐานดงักลา่วนี ้จงัหวดัจะยดืไวเ้ปน็เอกสารของทางราชการ

๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญารายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถ้ีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดเสยีกอ่นทีจ่ะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเงือ่นไชในเอกสาร 
ประกวดราคาซือ้อเิลก็ทรอนกิส์

๔.๖ -ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนกิส์โนวันที ่ . . . ^ . .  ตลุาคม ๒๔๖๔ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ บ. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา 
ใหถ้อืตามเวลาของระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฑ์

เมือ่พนักำหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๘ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัทำเอกสารสำหรบัใชโ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟสํเ์อกสาร
ประเภท โวโ ค ๒ (โ๐!'!:ลช๒ 0๐๐7๓ 6ท* โฮโ๓ ล'!:) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร โอโ ค ๒ กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (บเว๒ลป) เพือ่เปน็การ 
เสนอราคาใหแ้ก ่ จังหวัด ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๙ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ จะดำเนนิการตรวจสอบ
คณุสมนตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เปน็ผูย่ื้นขอ้เสนอท,ีมผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ ตามขอ้ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผืลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ 
คณะกรรมการฯ จะตดัรายซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผืลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสว์า่ กอ่นหรือในขณะที ่
มกีารพจิารณาขอ้เสนอ มผีูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การชดัขวางการแชง่ชนัอยา่งเปน็ธรรมตามขอ้ ๑.๔ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชือ่วา่มกีารกระทำอนัเปน็การชดัขวางการแชง่ชนัอยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายซือ่ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ และจังหวัด จะพจิารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักลา่วเปน็ผูท้ิง้งาน 
เวน้แต ่ จงัหวดัจะพจิารณาเหน็วา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้มใิชเ่ปน็ผู!้เริม่ใหม้กีารกระทำดงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมอืเปน็ 
ประโยชนต์อ่การพจิารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิต้ ิ ดงันี้
(๑) ปฏบิต้ติามเง่ือนไขทีร่ะบไุวโ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
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(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีืน่ๆ (ถา้ม)ี รวม
คา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้

(๓) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เชา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา
ทีก่ำหนด

(๔) ผูย้ืน่ชอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมไ่ด ้
(๔) ผูย้ืน่ชอ้เสนอตอ้งศกึษาและทำความเชา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ยวธิ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบญัชกีลางทีแ่สดงไวิในเว็บไซต ์\^\/ผผ-ฐเวโอผโ6๓©ก*.2๐.{กิ 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธ้ีในการพิจารณา

๔.๑ ในการพจิารณาผลการยืน่ชอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี ้จงัหวดัจะ
พจิารณาตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา

๔.๒ การพจิารณาผูซ้นะการยืน่ขอ้เสนอ
กรณใีชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูช้นะการยืน่ชอ้เสนอ จังหวัด จะพจิารณา่จาก

ราคารวม
๔.๓ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม,ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยืน่ขอ้เสนอไม'ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แต ่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะขายไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไป 
จากเงือ่นไขทีจ่งัหวดักำหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์นสว่นทีม่ใิซส่าระสำคญัและความ 
แตกตา่งนัน้ไมม่ผีลทำใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย
คณะกรรมการๆ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้

๔.๔ จังหวัดสงวนสทิธิไ้มพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนั ในกรณี
ดังตอ่ไปนี้

(๑) ไมป่รากฏชือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชรีายซือ่ผูร้บัเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืบญัชรีายชือ่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ของจงัหวัด

(๒) ไมก่รอกชือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ย
อเิลก็ทรอนกิส์

(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีก่ำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่ปน็สาระสำคญั หรอืมผีลทำใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแกผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่

๔.๔ ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืในการทำลญัญา คณะกรรมการ 
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืจงัหวดัมสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอขีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได ้จังหวัด มี 
สทิธิทีจ่ะไม่รับข้อเสนอ ไมร่บัราคา หรอืไมท่ำสญัญา หากขอ้เทจ็จรงิดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง
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๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึง่สทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาตํา่สดุ หรอืราคาหนงึราคาใด หรอืราคาทเสนอ

ทัง้หมดกไ็ด้ และอาจพจิารณาเลอืกซือ้ในจำนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะยกเลกิการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส1์ดยไมพ่จิารณาจดัซือ้เลยกไ็ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทังนิ เทอืประโยชนข์องทางราชการเปน 
สำคญั และใหถ้อืวา่การตดัสนิของ จงัหวดัเปน็เดด็ขาด ผูย้บืขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอคา่เสยืหายใดๆ มิได 
รวมทัง้จงัหวดั จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ละลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูท้ิง้งาน ไมว่า่จะเปน็ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม หากมเีหตทุีเ่ชอืถอืไดว้า่การยนืขอ้เสนอกระทำการโดยไมส่จุรติ '•ข้น สาร 
เสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรือใชซ้ือ่บคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เปน็ด้น

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดำเนนิ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอื
จังหวัด จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ำใหเ้ชือ่ไดว้า่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถดำเนนิการตามเอกสาร 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากคำชีแ้จงไมเ่ปน็ทีร่บัพงิได ้จังหวัด มสีทิธิทีจ่ะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ 
ราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ขอ้เสนอตงักลา่วไม'มสีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากจงัหวดั 

๕.๓1 กอ่นลงนามในสญัญาจงัหวดัอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หาก
ปรากฏวา่มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีช่นะการนร่ะกวดราคาหรอืทีไ่ดร้นัการตดั'•ส9ีกมผีลนร่ะใยขนึริ่วม 
กัน หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืชดัขวางการแขง่ชนัอยา่งเปน็ธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
รายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูป้ระกอบการ ร/ฬ5ร เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํา่สดุของผูย้ืน่ขอ้
เสนอรายอืน่ทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัซือ้จดัจา้งจากผูป้ระกอบการ ร /^ ร  ตงักลา่ว โดยจดัเรยีง 
ลำดบัผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูป้ระกอบการ ร /^ ร  ซึง่เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํา่สดุชองผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละ 
๑๐ ทีจ่ะเรยีกมาทำสญัญาไมเ่กนิ ๓ ราย

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการรว่มดา้ทีจ่ะไดส้ทิธติามวรรคหนึง่ ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้ง
เปน็ผูป้ระกอบการ ร/ฬเะร

๕.๙ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอไดเ้สนอพสัดทุีไ่ดร้บัรองและออกเครือ่งหมายสนิคา้ทีผ่ลติภายใน
ประเทศไทย (/^๒0๒ เก Xหลเ๒กป) จากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํา่สดุของผูเ้สนอ 
ราคารายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละ ๕: ใหจ้ดัซือ้จดัจา้งจากผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่สนอพสัดทุีไ่ดร้บัการรบัรองและออกเครือ่งหมาย 
สนิคา้ทีผ่ลติภายในประเทศไทย (1ฬลฝ่6 เท XIกร!๒ทป) จากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

อน่ึง หากในการเสนอราคาครัง้นัน้ ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบต้ทิัง้ขอ้ ๕.๘ และข้อ 
๕.๙ ใหผู้เ้สนอราคารายนัน้ไดแ้ตม้ตอ่ในการเสนอราคาสงูกวา่ผูป้ระกอบการรายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละ ๑&

'๕.๑๐ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่มใิชผู่ป้ระกอบการ รเปไธร แตเ่ปน็บคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทย 
หรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํา่สดุชองผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็บคุคล5รรมดาทีม่ไิดอ้อื 
สญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ ๓ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัซอืหรอืจดั 
จา้งจากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็บคุคลธรรมดาทีอ่อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมวยไทยตงัอลว่ว

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการรว่มคา้ทีจ่ะไดส้ทิธติามวรรคหนึง่ ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้ง 
เปน็ผูป้ระกอบการทีเ่ปน็บคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย
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๖. การทำสัญญาซ้ือขาย
๖.๑ ในกรณทีีผู่ซ้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์สามารถสง่มอบสิง่ของไดค้รบถว้น

ภายใน ๕: วนัทำการ นบัแตว่นัทีท่ำขอ้ตกลงซือ้จงัหวดัจะพจิารณาจดัทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืแทนการทำสญัญาตาม 
แบบสญัญาดงัระบ ุในขอ้ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณทีีผู่ซ้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์มส่ามารถสง่มอบสิง่ของไดค้รบถว้น
ภายใน ๕: วนัทำการ หรอืจงัหวดัเหน็วา่ไมส่มควรจดัทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื ตามขอ้ ๖.๑ ผูข้นะการประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอืทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื กบัจังหวัด 
ภายใน ๗ วัน นบัถดัจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเปน็จำนวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ ๔ ของราคา 
คา่สิง่ของทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หจ้งัหวดัยดืถอืไวใ้นขณะทำสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนีง่อยา่งใดดงั 
ต่อไปน้ี

(๑) เงินสด
(๒) เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ย ซึง่เปน็เชค็หรอืดราฟทล์งวนัทีท่ีใ่ขเ้ชค็หรอืดราฟท์

นัน้ชำระตอ่เจา้หนา้ทีใ่นวนัทำสญัญา หรือกอ่นวันนัน้ไม่เกิน ๓ วนัทำการ
(๓) หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตา่มตวัอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางกำหนด
(๔) หนงัสอืคํา้ประกนัของบรษิทัเงินทบุ หรอืบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชอีบรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํา้ประกนั 
ของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจ้ะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๔ วัน นบัถดัจากวนัทีผู่ซ้นะการประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิส ์(ผูข้าย) พนัจากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแลว้
หลกัประกนันีจ้ะคนืให ้โดยไมม่ดีอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดทุีซ่ือ้ซึง่จงัหวดั ได้รับมอบไวัแลว้ 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจา่ยคา่สิง่ของซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอีากรอืน่ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวง 

แลว้ใหแ้กผู่ย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูข้าย เมือ่ผูข้ายไดส้ง่มอบสิง่ของไดค้รบถว้นตามสญัญาซือ้ขายหรอื 
ขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื และจงัหวดั ไดต้รวจรบัมอบสิง่ของไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

๘. อัตราค่าปรับ
คา่ปรบัตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้หรอืขอ้ตกลงซือ้ 

ขายเปน็หนงัสอื ใหค้ดิใบอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิง่ของทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบตอ่วนั 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผูซ้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่ไดท้ำสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือ 
ทำขอ้ตกลงซือ้เปน็หนงัสอื แลว้แตก่รณ ี จะตอ้งรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่งของสิง่ของท,ีซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ภายใน 
ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๒ ปี นบัถดัจากวนัที ่ จังหวัด ได้รับมอบสิง่ของ โดยตอ้งรีบจัดการซอ่มแซมแกไขใหไ้ขก้ารไดด้ ี
ดงัเดมิภายใน ๑๔ วัน นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความชำรดุบกพรอ่ง
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* ๑0. ข้อสงวนสิทธ๋ีในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ

๑๐.๑ เงนิคา่พสัดสุำหรบัการซือ้ครัง้นี ้ไดม้าจากเงนิงบประมาณเงนิงบประมาณประจำป ี พ.ศ.
๒  ๕โ๖๖

การลงนามในสญัญาจะกระทำได ้ตอ่เมือ่จงัหวดัไดร้บัอบมุต้เงนิคา่พสัดจุากเงนิงบ 
ประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๖ แลว้เทา่นัน้

๑๐.๒ เมือ่จงัหวดัไดค้ดัเสอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปนีผู'้ขาย และไดต้กลงซือ้สิง่'ของตามการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรอืนำสิง่ของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศและของนนัดอ้งนำ 
เขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูช้ายจะตอ้งปฏบิต้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิกา,3พาณซียนาร ี ดังนี

(๑) แจง้การสัง่หรอืนำสิง่ของทีซ่ือ้ขายดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเขา้ทา่ 
ภายใน ๗ วัน นบัตัง้แตว่นัทีผู่ข้ายสัง่ หรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ได้

(๒) จดัการใหส้ิง่ของทีซ่ือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิขน่เดยีวกบั 
เรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสงิของนนัโดยเรออนท 
มิใข่เรือไทย ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเขน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่ หรอืเปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่

(๓) ในกรณทีีไ่มป่ฏบิตัติาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิการพาณซียนารี

๑๐.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่จงัหวดัไดค้ดัเสอืกแลว้ ไมไ่ปทีา่สญัญาหรือขอ้ตกลงซือ้เปน็หนงัสอื 
ภายในเวลาทีก่ำหนด ดังระบุไว้ไนข้อ ๗ จงัหวดัจะรบิหลกัประกนัการยนืขอ้เสนอ หรอเรยกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอื 
คํา้ประกนัการยืน่ขอ้เสนอทนัท ี และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหซ้ดใขค้วามเสยืหายอืน่ (ถา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ปน็ 
ผูท้ิง้งาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดกุาครฐั

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสทิธึท๋ีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเง่ือนไข หรอืขอ้กำหนดในแบบสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
ซ้ือเป็นหนงัสือ ใหเ้ปน็ไปตามความเหน็ของสำนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้ม)ี

๑ 0 .๕ ในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้มคีวามขดัหรอืแยง้กนั 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิต้ตามคำวนิจิฉยัของจงัหวดั คำวนิจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ และผูย้ืน่ขอ้เสนอไมม่สีทิธเิรยีก 
รอ้งคา่ใขจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิ

๑๐.๖ จงัหวดัอาจประกาศยกเลกิการจดัซือ้ในกรณตีอ่ไปนีไ้ดโ้ดยทีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้ง
คา่เสยีหายใดๆ จากจงัหวดัไมไ่ด้

(๑) จังหวัดไมไ่ดรั้บการจดัสรรเงินทีจ่ะใชใ้บการจดัซือ้หรอืทีไ่ดร้บัจัดสรรแตไ่ม'เพยีง 
พอทีจ่ะทำการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป

(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีซ่นะการจดัซือ้หรอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกม ี
ผลประโยชนร่์วมกัน หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรอืสมยอมกนั 
กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกจ่งัหวดั หรอืกระทบตอ่
ประโยชนส์าธารณะ
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(๔) กรณอีืน่ในทำนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง ทีง่ออก 

ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
๑©. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวา่งระยะเวลาการซือ้ ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูข้ายตอ้งปฏบิต้ติามหลกั 
เกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไดก้ำหนดไวโ้ดยเครง่ครดั

๑๒. การประเมินผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถนำผลการปฏบิตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดั 

เลอืกใหเ้ปน็ผูข้ายเพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ
ทัง้นี ้หากผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำหนดจะถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอ 

หรอืทำสญัญากบัจงัหวดั ไวช้ัว่คราว
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