( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ๑๗/๒๕๖๑
การซือเครื องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่ น้อยกว่ า ๖ เตียง
(Central+๖ parameter Monitor ECG, SpO๒, IBP, PCO๒ ๖ bed) จํานวน ๑ ระบบ
ตามประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี
ลงวันที ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จังหวัดปราจีนบุรี ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี
เครื องติดตามการทํางานของหัวใจ
จํานวน
๑
ระบบ
และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อย
กว่า ๖ เตียง (Central+๖ parameter
Monitor ECG, SpO๒, IBP, PCO๒ ๖
bed)
พัสดุทีจะซือนีต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจะใช้ งานได้ ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซือขายทัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ยืนข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชัวคราว เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่ จังหวัด ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ 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 อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ คุ คล ให้ ยืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนทีมิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยืนสําเนา

สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามทีระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ครบ
ถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้ อ ๑.๖
(๑) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนกระทําการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทังนี
หากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ทีบรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน
(๒) แคตตาล็อกและ/หรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ ๔.๔
(๓) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๓.๑) หนังสือรับรองการแต่งตังเป็ นผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
(๓.๒) หนังสือรับรองว่ามีอะไหล่สาํ รองในการซ่อมบํารุงและขายในท้ องตลาดไม่
น้ อยกว่า ๕ ปี
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบ
ถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖
(๒) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน และจะต้ อง
กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยืนข้ อเสนอโดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้ เพียงครังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู
ต้ อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้ องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัว
หนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึงรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี อากรอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า
ใช้ จา่ ยอืนๆ ทังปวงไว้ แล้ ว จนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ราคาทีเสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตังแต่วนั เสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือขาย หรื อวันทีได้ รับหนังสือแจ้ งจาก จังหวัด ให้ สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื อง
ติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เตียง (Central+๖ parameter Monitor
ECG, SpO๒, IBP, PCO๒ ๖ bed) ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี จังหวัดจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้ พิจารณา หากเป็ นสําเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องนําต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลงยืนข้ อเสนอตามเงือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซืออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ ถือตามเวลาของระบบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้ อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืนข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพือเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผู้ยืนข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน ตามข้ อ
๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราย
อืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรื อในขณะที
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าว
เป็ นผู้ทิงงาน เว้ นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายนันมิใช่เป็ นผู้ริเริ มให้ มีการกระทําดังกล่าวและได้
ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ จังหวัด
๔.๙ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทังปวงไว้ ด้วยแล้ ว

กําหนด

(๓) ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที

(๔) ผู้ยืนข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยืนข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการยืนข้ อ
เสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน เว้ นแต่ ผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะขายไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียดแตก
ต่างไปจากเงือนไขทีจังหวัดกําหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระ
สําคัญและความแตกต่างนันไม่มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเป็ นการผิด
พลาดเล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายนัน
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั
ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันในบัญชีรายชือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผู้ซือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชือผู้ยืนข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายอืน
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อจังหวัดมีสทิ ธิให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอชีแจงข้ อเท็จจริ งเพิมเติมได้ จังหวัด
มีสทิ ธิทีจะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทําสัญญา หากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๕.๖ จังหวัดทรงไว้ ซงสิ
ึ ทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรื อราคาหนึงราคาใด หรื อราคาทีเสนอ
ทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็ นเด็ดขาด ผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรื อค่าเสีย
หายใดๆ มิได้ รวมทังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอเป็ นผู้ทิง
งาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้ วา่ การยืนข้ อเสนอกระทําการ
โดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คลอืนมาเสนอราคาแทน
เป็ นต้ น
ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อ
จังหวัด จะให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้ เชือได้ วา่ ผู้ยืนข้ อเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ จังหวัด มีสทิ ธิทีจะไม่รับข้ อ
เสนอหรื อไม่รับราคาของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน ทังนี ผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสีย
หายใดๆ จากจังหวัด
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรื อทีได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยืนข้ อ
เสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซือขาย
๖.๑ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีทําข้ อตกลงซือจังหวัดจะพิจารณาจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิงของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรื อจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ กับจังหวัด
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของ
ราคาค่าสิงของทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ จงั หวัดยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง
อย่างใดดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันทีทีใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนั
ชําระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทําสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคําประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริ ษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํา
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ ว
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ตามอัตราส่วนของพัสดุทีซือซึงจังหวัด ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าสิงของซึงได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษี อากรอืนๆ และค่าใช้ จา่ ยทังปวง
แล้ วให้ แก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขาย เมือผู้ขายได้ สง่ มอบสิงของได้ ครบถ้ วนตามสัญญาซือขาย
หรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือ และจังหวัด ได้ ตรวจรับมอบสิงของไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
๘. อัตราค่ าปรั บ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรื อข้ อตกลงซือ

ขายเป็ นหนังสือ ให้ คดิ ในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิงของทียังไม่ได้ รับมอบต่อวัน
๙. การรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ ทําสัญญาซือขายตามแบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อ
ทําข้ อตกลงซือเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิงของทีซือขายทีเกิดขึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที จังหวัด ได้ รับมอบสิงของ โดยต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้
ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิในการยืนข้ อเสนอและอืนๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซือครังนี ได้ มาจากเงินงบประมาณเงินเหลือจ่ายงบค่าบริ การ
ทางการแพทย์ทีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี งบประมาณ ๒๕๕๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมือจังหวัดได้ รับอนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากเงินเหลือจ่าย
งบค่าบริ การทางการแพทย์ทีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ แล้ วเท่านัน
๑๐.๒ เมือจังหวัดได้ คดั เลือกผู้ยืนข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้ขาย และได้ ตกลงซือสิงของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสังหรื อนําสิงของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศและของนันต้ อง
นําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยืนข้ อเสนอซึงเป็ นผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชย
นาวี ดังนี
(๑) แจ้ งการสังหรื อนําสิงของทีซือขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วนั ทีผู้ขายสัง หรื อซือของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้ สงของที
ิ
ซือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิงของนันโดยเรื 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 วยการส่ง
เสริ มการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงจังหวัดได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้ อตกลงซือเป็ นหนังสือ
ภายในเวลาทีกําหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ จังหวัดจะริ บหลักประกันการยืนข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือ
คําประกันการยืนข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอืน (ถ้ ามี) รวมทังจะพิจารณาให้
เป็ นผู้ทิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิทีจะแก้ ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อข้ อกําหนดในแบบสัญญาหรื อข้ อตกลง
ซือเป็ นหนังสือ ให้ เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๐.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขัดหรื อแย้ งกัน
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นทีสุด และผู้ยืนข้ อเสนอไม่มีสทิ ธิ
เรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิมเติม
๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซือในกรณีตอ่ ไปนีได้ โดยทีผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่า
เสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้
(๑) จังหวัดไม่ได้ รับการจัดสรรเงินทีจะใช้ ในการจัดซือหรื อทีได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที
จะทําการจัดซือครังนีต่อไป

(๒) มีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการจัดซือหรื อทีได้ รับการคัดเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกัน
กับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซือครังนีต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่จงั หวัด หรื อกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ซึงออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซือ ผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายต้ องปฏิบตั ติ ามหลัก
เกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบตั งิ านแล้ วเสร็ จตามสัญญาของผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัด
เลือกให้ เป็ นผู้ขายเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
ทังนี หากผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืนข้ อเสนอ
หรื อทําสัญญากับจังหวัด ไว้ ชวคราว
ั
จังหวัดปราจีนบุรี
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

