
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ..๑/๒๕๖๑....  

ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตามประกาศ จังหวัดหนองบัวล าภู  

ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๖๐  
 
                  จังหวัดหนองบัวล ำภู ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "จังหวัด" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้  

 
 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะหรือรถยนต์ จ ำนวน ๒   รำยกำร 

 

ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพท่ีจะใช้งำนได้ทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน ำ และข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญำซื้อขำยท่ัวไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ ำประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันสัญญำ  
                          ๑.๕     บทนิยำม  
                                    (๑)   ผู้เสนอรำคำท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                                    (๒)   กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสำรท่ีก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๒  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑    มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

 
 
 

/๒.๔  ไม่เป็น... 
 

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 - 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ช่ัวครำวตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยช่ือผู้ท้ิงงำนและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
                          ๒.๗    ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุท่ีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
                          ๒.๘    ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นท่ีเข้ำยื่นข้อเสนอ
ให้แก่ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๕ 
                          ๒.๙    ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำส่ังให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
                          ๒.๑๐    ไม่เป็นผู้ท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
                          ๒.๑๑    ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
                          ๒.๑๒    ผู้เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-
Government Procurement: e-GP) ของกรมบญัชีกลำง 
                          ๒.๑๓    ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รบัคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรเว้นแต่
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 
                          ๒.๑๔    ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะท่ีห้ำมเข้ำเสนอรำคำ
และห้ำมท ำสัญญำตำมท่ี กวพ. ก ำหนด 
                          ๒.๑๕    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
                          ๒.๑๖    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลำง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  
                          ๒.๑๗    คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ 
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้  
 
 
 

/๓. หลักฐาน... 
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                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยช่ือหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยช่ือกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
                                   (๒)    ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงท่ีแสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมท้ังรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร 
                                           (๔.๒)   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี 
                                           (๔.๓)   ส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ 
                                   (๕)    บัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้เสนอรำคำมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ท้ังนี้หำก
ผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
                                   (๒)    แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 
 

/๔. การเสนอ... 
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                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตอนของผู้เสนอรำคำ โดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   (๑)    ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันกำรเสนอรคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำรเสนอ
รำคำให้แก่หน่วยงำนของรัฐผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ให้ผู้เสนอรำคำน ำข้อมูล PDF File ท่ีได้จัดเตรียมไว้ตำม ๔.๑ มำด ำเนินกำรบันทึก
และส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่หน่วยงำนของรัฐผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ภำยในวัน และเวลำท่ีประกำศก ำหนด โดยผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง ในกำรบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนท่ีจะยืนยนักำรเสนอรำคำ 
                          ๔.๒     ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอ
รำคำรวมและหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำ
รวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่ง
มอบพัสดุให้ ณ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล ำภู  
                                   รำคำท่ีเสนอ จะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอรำคำ โดย
ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้  
                          ๔.๓     ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำม 
ในสัญญำซื้อขำย  
                          ๔.๔     ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งแคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะเฉพำะ
ของ แค็ตตำล็อกและรูปแบบรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของรถยนต์และหลังคำ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็น
เอกสำรของทำงรำชกำร 
                                   ส ำหรับแคตตำล็อกท่ีแนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง 
โดยผู้มีอ ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มีควำม
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้เสนอรำคำจะต้องน ำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๑ วัน 
                          ๔.๕     ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งตัวอย่ำงของพัสดุท่ีเสนอ จ ำนวน ๓ ชุด และรำยละเอียดประกอบ
รำยกำรตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด โดยลงลำยมือผู้เสนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับในเอกสำรด้วย พร้อม 

 
 

/สรุปจ ำนวน... 
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สรุปจ ำนวนเอกสำรท่ีจัดส่งหรือน ำมำแสดง ตำมบัญชีเอกสำรส่วนท่ี  ๒  เพื่อใช้ในกำรตรวจทดลองหรือประกอบกำร
พิจำรณำ  ในวันท่ี ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล ำภู อ.เมือง  จ.หนองบัวล ำภู 
                ท้ังนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นแก่ตัวอย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงท่ีเหลือหรือไม่ใช้
แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้เสนอรำคำ 
                          ๔.๖     ก่อนกำรเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗     ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและกำร
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 
                          ๔.๘     ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันกำรเสนอรคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำรเสนอ
รำคำให้แก่หน่วยงำนของรัฐผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ ๑.๕ (๑) หำก
ปรำกฏว่ำผู้เสนอรำคำรำยใดเป็นผู้เสนอรำคำท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัด
รำยช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรำคำท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ 
                          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะท่ีมี
กำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เช่ือว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ 
จะตัดรำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และจังหวัดจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็น
ผู้ท้ิงงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ท่ี
ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำว  
                          หำกภำยหลังจำกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงำนของรัฐตรวจสอบพบว่ำผู้เสนอรำคำท่ีชนะกำรเสนอรำคำหรือผู้เสนอรำคำรำยใดรำย
หนึ่งกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๖ (๒) หน่วยงำนของรัฐสำมำรถตัดสิทธิ
กำรเป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำโดยไม่เรียกผู้เสนอรำคำเข้ำมำท ำสัญญำ และสำมำรถลงโทษผู้เสนอรำคำท่ีกระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมเป็นผู้ท้ิงงำนได้ 
 
 
 

/๔.๘ ผู้เสนอ... 
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                          ๔.๘     ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    รำคำท่ีเสนอจะต้องเป็นรำคำท่ีรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ท่ี
ก ำหนด 
                                   (๔)    ผู้เสนอรำคำจะถอนกำรเสนอรำคำท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้เสนอรำคำต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th

 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในกำรพิจำรณำ 
                          ๕.๑     ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม  
                          ๕.๒     หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่
สำระส ำคัญ ท้ังนี้ เฉพำะในกรณีท่ีพิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่ำนั้น 
                          ๕.๓     จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรำกฏช่ือผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยช่ือผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อนติิบุคคล หรือลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือ 
ท้ังหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขท่ีก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น  
                          ๕.๔     ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำช้ีแจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำหรือไม่ท ำสัญญำ หำก
ข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง  
 
 
 

/๕.๕  จังหวัด... 
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                          ๕.๕     จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำท่ีเสนอ
ท้ังหมด ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก 
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้อง ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมท้ัง
จังหวัด จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ท้ิงงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอ
รำคำท่ีได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอ
เอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น  
                               ในกรณีท่ีผู้เสนอรำคำรำยท่ีเสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือหน่วยงำนของรัฐจะให้ผู้เสนอรำคำนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐำนท่ีท ำให้เช่ือได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำสำมำรถด ำเนินงำน 
ตำมเอกสำรประกวดรำคำซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ หน่วยงำนของรัฐมีสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น ท้ังนี้ ผู้เสนอรำคำดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกหน่วยงำนของรัฐ 
                          ๕.๖     ในกรณีท่ีปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำท่ีมีสิทธิ 
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำท่ีกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๕ 
จังหวัดมีอ ำนำจท่ีจะตัดรำยช่ือผู้เสนอรำคำท่ีได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และจังหวัดจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอ
รำคำรำยนั้นเป็นผู้ท้ิงงำน  
                          ในกรณีนี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำท่ีได้
ด ำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ ำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอ
รำคำดังกล่ำวได้ 
                 ๖.     การท าสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน 
ภำยใน ๕ วันท ำกำรของทำงรำชกำร นับแต่วันท่ีท ำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจำรณำจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทน
กำรท ำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้  
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน 
ภำยใน ๕ วันท ำกำรของทำงรำชกำร หรือจังหวัดเห็นว่ำไม่สมควรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ ๖.๑ ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภำยใน ๗ วัน นับถัด
จำกวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำส่ิงของท่ีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
 
 
 
 
 

/(๒) เซ็คหรือ... 
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                          (๒)     เช็คหรือดรำฟท์ท่ีธนำคำรเซ็นส่ังจ่ำยให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท ำสัญญำหรือ 
ก่อนหน้ำนั้น ไม่เกิน ๓ วันท ำกำร  
                          (๓)     (๓) หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนด หนังสือค้ ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๔)     หนังสือค้ ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกัน 
ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบำลไทย  
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันท่ีผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว 
                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ ให้คิดในอัตรำ
ร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน 
                 ๘.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท ำสัญญำซื้อขำย ตำม
แบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซื้อขำยท่ีเกิดขึ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  ๑ ปี  นับถัดจำกวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันท่ีได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 
                 ๙.    ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
                          ๙.๑   เงินค่ำพัสดุส ำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                  กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุจำกเงิน
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่ำนั้น  
                          ๙.๒   เมือ่จังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อส่ิงของตำมประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องส่ังหรือน ำส่ิงของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดย
ทำงเรือในเส้นทำงท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ก ำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำย จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งกำรส่ังหรือน ำส่ิงของท่ีซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ 
ภำยใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขำยส่ัง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                   (๒)    จัดกำรให้ส่ิงของท่ีซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออื่นท่ี 
 

 
 
 
 

/มิใช่... 
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มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น  
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย กำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี  
                          ๙.๓   ผู้เสนอรำคำซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำท่ี ทำง
รำชกำรก ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ ำประกัน
กำรยื่นข้อเสนอทันทีและอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมท้ังจะพิจำรณำ ให้เป็นผู้ท้ิงงำน
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
                          ๙.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)  

                          ๑๑.๕   หน่วยงำนของรัฐอำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยท่ีผู้เสนอ
รำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกหน่วยงำนของรัฐไม่ได้ 
                                   (๑)    หน่วยงำนของรัฐไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณท่ีจะใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอท่ีจะท ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นต่อไป  
                                   (๒)    มีกำรกระท ำท่ีเข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือท่ีได้รับกำร
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นหรือเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 
                                   (๓)    กำรท ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐหรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
                 ๑.๒    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             หน่วยงำนของรัฐสำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้เสนอรำคำท่ีได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรท้ังนี้ หำกผู้เสนอรำคำท่ีได้รับกำร
คัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 
 
 
 

 
 

 


