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( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ........................
ประกวดราคาซือครุ ภณ
ั ฑ์ โรงงาน จํานวน ๖ รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรี
ลงวันที
สิงหาคม ๒๕๖๐
จังหวัดปราจีนบุรี ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี
๑. เครื องมือสกัดสารชนิดคลืนเสียง
จํานวน
๑
เครื อง
(Ultrasonic extraction equipment)
๑๗ ลิตร โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัย
ภูเบศร ตําบลท่างาม อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื อง
๒. เครื องมือสกัดสารชนิดคลืน
จํานวน
๑
เครื อง
ไมโครเวฟ (Microwave extraction
equipment) ๕ ลิตร โรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ตําบลท่างาม
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ๑ เครื อง
๓. เครื องสกัด Supercritical fluid
จํานวน
๑
เครื อง
extraction ๑ ลิตร โรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ตําบลท่างาม
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ๑ เครื อง
๔. เครื องมือสกัดสารชนิดคลืนเสียง
จํานวน
๑
เครื อง
(Ultrasonic extraction equipment)
๑๐๐ ลิตร โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัย
ภูเบศร ตําบลท่างาม อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื อง
๕. เครื องมือสกัดสารชนิดคลืน
จํานวน
๑
เครื อง
ไมโครเวฟ (Microwave extraction
equipment) ๗๕ ลิตร โรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ตําบลท่างาม
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ๑ เครื อง
๖. เครื องสกัด Supercritical fluid
จํานวน
๑
เครื อง
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extraction ๕ ลิตร โรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ตําบลท่างาม
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ๑ เครื อง
ซึงพัสดุทีจะซือนีต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจะใช้ งานได้ ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี โดยมีข้อแนะนํา และข้ อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซือขายทัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ทีถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานของทางราชการและได้
แจ้ งเวียนชือแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ทีได้ รับผลของการสังให้ นิตบิ คุ คลหรื อบุคคลอืนเป็ นผู้ทิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้ อ
๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคําสังให้ สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ทีถูกประเมินสิทธิผ้ เู สนอราคาในสถานะทีห้ ามเข้ าเสนอราคา
และห้ ามทําสัญญาตามที กวพ. กําหนด
๒.๖ บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลทีจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลทีจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐซึงได้ ดําเนินการจัดซือจัด
จ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ทีเว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
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๒.๘ คูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่า
ไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ คุ คลให้ ยืน สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยืนสําเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้ า และในกรณีทีผู้เข้ าร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดาทีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ ยืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อผู้ร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ ยืนเอกสารตามที
ระบุ ไว้ ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) แคตตาล็อกและหรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึงปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู้เสนอราคา มอบ
อํานาจให้ บคุ คลอืน ลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน และจะต้ อง
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กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู ต้ อง โดยคิด
ราคารวมทังสินซึงรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิมและภาษี อากรอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทังปวง จน
กระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ราคาทีเสนอ จะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วนั เสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้ องส่งแคตตาล็อกและหรื อแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภณ
ั ฑ์โรงงานดังกล่าว ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนีจังหวัดจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้ พิจารณา หากเป็ นสําเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้ องนําต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลงยืนข้ อเสนอตามเงือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้ อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน ตามข้ อ ๑.๕ (๑) ณ
วันประกาศประกวดราคาหรื อไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรื อ ในขณะทีมี
การพิจารณาข้ อเสนอว่า มีผ้ เู สนอราคารายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกร
รมการฯ จะตัดรายชือผู้เสนอราคารายนันออกจากการเป็ นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็ นผู้ทิงงาน เว้ นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ วา่ ผู้เสนอ
ราคารายนันเป็ นผู้ทีให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของทางราชการและมิได้ เป็ นผู้ริเริ มให้ มีการกระ
ทําดังกล่าว
๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทังปวงไว้ ด้วยแล้ ว
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(๓) ผู้เสนอราคาจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที

(๔) ห้ ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ตามรายการพิจารณา
๑. เครื องสกัด Supercritical fluid extraction ๑ ลิตร โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
ตําบลท่างาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื อง จํานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงแสนห้ าหมืน
บาทถ้ วน)
๒. เครื องมือสกัดสารชนิดคลืนไมโครเวฟ (Microwave extraction equipment) ๗๕ ลิตร
โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ตําบลท่างาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื อง จํานวน
๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้ าหมืนบาทถ้ วน)
๓. เครื องสกัด Supercritical fluid extraction ๕ ลิตร โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
ตําบลท่างาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื อง จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สีแสนบาทถ้ วน)
รวมเป็ นจํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงล้ านสามแสนบาทถ้ วน)
๕.๑ หนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคําประกัน ดัง
ระบุในข้ อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้ แก่จงั หวัด โดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืนการเสนอราคาทางระบบจัด
ซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อก่อนหน้ านันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีทีผู้เสนอราคานําเช็คทีธนาคารสังจ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็ นหลักประกันการ
เสนอราคา จะต้ องส่งต้ นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ สว่ นราชการตรวจสอบความถูกต้ อง ในวันที
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ตามแบบตัวอย่างหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) กําหนดให้ ระบุชือผู้เสนอราคา เป็ นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนัน กรณีทีผู้เสนอราคาทีเสนอ
ราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลัก
ประกันการเสนอราคา ให้ ดําเนินการดังนี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ ระบุชือผู้เสนอราคา ซึงต้ องวางหลัก
ประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้ า เท่านัน
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ ระบุชือผู้เสนอราคา ซึงต้ องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิตบิ คุ คลรายใดรายหนึงตามทีสัญญาร่วมค้ ากําหนดให้ เป็ นผู้เข้ าเสนอราคากับ
ทางราชการ
ทังนี "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียน
เป็ นนิตบิ คุ คลต่อหน่วยงานของรัฐซึงมีหน้ าทีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี จังหวัดจะคืนให้ ผ้ เู สนอราคาหรื อผู้คําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีได้ พิจารณาในเบืองต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ เู สนอราคารายทีคัดเลือกไว้ ๓ ลําดับแรก จะคืนให้ ตอ่
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เมือได้ ทําสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อเมือผู้เสนอราคาได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน เว้ นแต่เป็ นข้ อผิดพลาด หรื อผิดหลง
เพียงเล็กน้ อย หรื อผิดแผกไปจากเงือนไขของเอกสารประกวดราคาด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที
มิใช่สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณีทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ จังหวัดเท่านัน
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อ
ไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผู้เสนอราคารายนันในบัญชีผ้ รู ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผู้ซือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชือนิตบิ คุ คล หรื อลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึงอย่างใด หรื อ
ทังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ เู สนอราคารายอืน
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อจังหวัดมีสทิ ธิให้ ผ้ เู สนอราคาชีแจงข้ อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้ อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้ องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสทิ ธิทีจะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคาหรื อไม่ทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถกู ต้ อง
๖.๕ จังหวัดทรงไว้ ซงสิ
ึ ทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรื อราคาหนึงราคาใด หรื อราคาทีเสนอ
ทังหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็ นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรี ยกร้ อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็ นผู้ทิงงาน ไม่วา่ จะ
เป็ นผู้เสนอราคาทีได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือได้ วา่ การเสนอราคากระทําการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คลอืนมายืนข้ อเสนอแทน เป็ นต้ น
๖.๖ ในกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริ งภายหลังจากการพิจารณาข้ อเสนอว่า ผู้เสนอราคาทีมีสทิ ธิ ได้
รับการคัดเลือกเป็ นผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผู้เสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้ อ ๑.๕
จังหวัดมีอํานาจทีจะตัดรายชือผู้เสนอราคาทีได้ รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนันเป็ นผู้ทิงงาน
ในกรณีนีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาทีได้
ดําเนินการไปแล้ วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๗.

การทําสัญญาซือขาย
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๗.

การทําสัญญาซือขาย
๗.๑ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วนั ทีทําข้ อตกลงซือ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ แทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิงของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรื อจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ ๗.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗
วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งและจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาสิงของที
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ จงั หวัดยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไป
นี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้ แก่จงั หวัด โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรื อก่อนหน้ านัน ไม่
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคําประกัน ดังระบุในข้ อ
๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัทเงินทุน หรื อ
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้ แจ้ งชือเวียนให้ สว่ นราชการต่าง ๆ ทราบแล้ ว โดยอนุโลมให้ ใช้ ตาม
แบบหนังสือคําประกัน ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ ว
๘. อัตราค่ าปรั บ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายข้ อ ๑๐ ให้ คดิ ในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๙. การรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ ทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทําสัญญาซือขาย ตาม
แบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิงของทีซือขายทีเกิดขึนภายในระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันทีผู้ซือรับมอบ โดยผู้ขายต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืนๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซือครังนี ได้ มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง โครงการตามแผนบูรณาการขับเคลือนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและโครงการเมืองสมุนไพรกลุม่
จังหวัด
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมือจังหวัดได้ รับอนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากเงินงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง โครงการตามแผนบูรณาการขับเคลือนสมุนไพรเชิง
เศรษฐกิจและโครงการเมืองสมุนไพรกลุม่ จังหวัด แล้ วเท่านัน
๑๐.๒ เมือจังหวัดได้ คดั เลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้ขาย และได้ ตกลงซือสิงของตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสังหรื อนําสิงของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศและของนันต้ อง
นําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
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คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึงเป็ นผู้ขาย จะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชย
นาวี ดังนี
(๑) แจ้ งการสังหรื อนําสิงของทีซือขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วนั ทีผู้ขายสัง หรื อซือของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้ สงของที
ิ
ซือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิงของนัน โดยเรื ออืน
ทีมิใช่เรื อไทย ซึงจะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ติ าม (๑) หรื อ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วย การ
ส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึงจังหวัดได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญา หรื อข้ อตกลงภายในเวลาที ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ จังหวัดจะริ บหลักประกันการยืนข้ อเสนอหรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือคํา
ประกันการยืนข้ อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอืน (ถ้ ามี) รวมทังจะพิจารณา ให้ เป็ น
ผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิทีจะแก้ ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อข้ อกําหนดในแบบสัญญาให้ เป็ นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
จังหวัดปราจีนบุรี
สิงหาคม ๒๕๖๐
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