
 
 
 
 

ประกาศจังหวดัน่าน 
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 

……………………………………………………………………. 
  จังหวดันา่นมีความประสงคจ์ะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั เป็นเงินทั้งสิน้  
300,000  บาท(สามแสนบาทถว้น)  ตามรายการ ดังนี้ 

1.  เครื่องปัน่และบดสมุนไพร   จ านวน  1  เครื่อง 
  2.  เครื่องอบแหง้สมนุไพร   จ านวน  1  เครื่อง 
  3.  เครื่องบรรจุและตดิสติ๊กเกอร์   จ านวน  1  เครื่อง 
  4.  เครื่องกรองน้ าแบบ RO   จ านวน  1  เครื่อง 
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมคีุณสมบตั ิดังต่อไปนี ้
          ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนชือ่แลว้ 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่นที่ เข้าเสนอราคาให้แก่      
จังหวัดน่าน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
  5. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งไดด้ าเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน ถนนรอบก าแพงเมอืง
ตะวันตก ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29  
มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
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  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน ถนนรอบ
ก าแพงเมืองตะวันตก ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ ในวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง
วันที่  26 มิถุนายน ๒๕๕๘  ตั้ งแต่ เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.   ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.nan.doae.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๗๑๐๒๔๖ ในวันและเวลา
ราชการ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  16    มิถุนายน  พ.ศ.  2558 

 



เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  06/2558 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 

ตามประกาศจงัหวัดน่าน 
ลงวันที ่ 16 มิถนุายน  2558 
.................................................. 

จังหวดันา่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวดั" มีความประสงค์จะ สอบราคาซือ้ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว เป็นเงนิทั้งสิน้  300,000  บาท(สามแสนบาทถว้น)  ตามรายการ ดังนี้  

1.  เครื่องปัน่และบดสมุนไพร   จ านวน  1  เครื่อง 
  2.  เครื่องอบแหง้สมนุไพร   จ านวน  1  เครื่อง 
  3.  เครื่องบรรจุและตดิสติ๊กเกอร์   จ านวน  1  เครื่อง 
  4.  เครื่องกรองน้ าแบบ RO   จ านวน  1  เครื่อง 
ซึ่งพัสดุที่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท ้ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เปน็ของเกา่เก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทนัทีและมีคณุลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
      ๑.๑ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
      ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
       ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกนั 
              (๑) หลักประกนัสัญญา 
               (๒) หลักประกนัการรับเงนิค่าพัสดุล่วงหน้า 
       ๑.๕ บทนิยาม 
               (๑) ผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกนั 
               (๒) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเปน็ธรรม 
      ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
               (๑) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ 
               (2) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒  
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ 

 ๒.๔ ผู้เสนอราคาตอ้งไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เวน้แต่รฐับาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งใหส้ละสิทธิแ์ละความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 



5. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งไดด้ าเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรบัรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                      (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล        
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้า
มี )  ส า เ น าบั ต รประจ า ตั ว ป ระชาชนของผู้ เ ป็ นหุ้ น ส่ ว น  พร้ อมทั้ ง รั บ รอ ง ส า เ น าถู กต้ อ ง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
             (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม

ข้อ ๔.๔ 
             (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอ

ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม

แบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
 
 



๔. การเสนอราคา 

                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ
ขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วย
ทุกแห่ง 

                       ๔.๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคา
เดียว   โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี
อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  ที่ท าการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วัน นับแตว่ันเปดิซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผดิชอบราคาทีต่นได้เสนอไว ้และจะถอนเสนอราคา
มิได ้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  ๗ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย 

๔.๔ ผู้ เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ที่สอบราคาซื้อ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล 

๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบ
ราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า    
"ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่ 06/2558" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 
๒๕๕๘ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเกษตร
จังหวัดน่าน ถนนรอบก าแพงเมืองตะวันตก ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไมร่ับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 



  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ  ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบ
เสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มกีารเปดิซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ     
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ งงาน  เว้นแต่            
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                   คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน ถนนรอบก าแพงเมืองตะวันตก ต าบล     
ในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเหน็วา่การ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้
ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑  ในการสอบราคา  ครั้ ง นี้  จั งหวั ดจะ พิจารณาตั ดสิ นด้ วย  ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔ แล้ว
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิ ใช่
สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น 

๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของจังหวัด 



         (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

         (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา  ทีเ่ปน็
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

         (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามไิด้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือจังหวัด มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบั
ผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ๕.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเหน็วา่ การยกเลกิการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปดิซองใบ
เสนอราคาดังกลา่วได ้

๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท า
การของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเปน็หนงัสอืแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน
ท าการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
การ สอบราคา จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วนันบัถดั



จากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕ ของราคาสิ่งของ
ท่ี สอบราคาได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินสด 
                   (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่จงัหวัด โดยเปน็เช็คลงวนัที่ที่ท าสญัญาหรือก่อนหน้านัน้ไม่
เกิน ๓ วัน ท าการ 
                   (๓) หนังสือค้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                   (๔) หนังสือค้ าประกนัของบรรษัทเงนิทนุอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทนุ หรือบริษัทเงนิทนุหลักทรัพย์ ที่ได้รบัอนญุาตใหป้ระกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยแ์ละ
ประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจง้ชื่อเวยีนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกนันี้จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวนัที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาซื้อขายแลว้ 

๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรบัตามแบบสัญญาซื้อขายขอ้ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวนั 

๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณ ีจะตอ้งรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่งของสิ่งของทีซ่ื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี  นับถัดจากวนัที่ผูซ้ื้อรบัมอบ โดยผูข้ายตอ้งรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ไดด้ีดงัเดมิภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้รบัแจง้ความช ารดุบกพรอ่ง 

๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                   ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรบัการซื้อเงนิงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น 
  ๙.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
  (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อจังหวัดเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 



                   (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มสีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอื
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากจังหวัดเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่ น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                   ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คดัเลอืกแล้วไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดงัระบุไว้ในข้อ ๖ จังหวดัอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ จังหวดัสงวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเหน็ของส านักงานอัยการสูงสดุ (ถ้ามี) 
 

 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 


