
( ส ำ เ น า ค ู่ฉ บ ับ )

ประกาศจังหวัดฉะเซิงเทรา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

จ ังหวัดฉะเซ ิงเทรา ม ีความประสงค ์จะประกวดราคาซ ื้อคร ุภ ัณฑ ์การแพทย์ จำนวน 
๑ รายก าร  ด ้วยว ิธ ีป ระก วด ราค าอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ ราคาก ล างข อ งงาน ซ ื้อ ใน ก ารป ระก วด ราค าค ร ั้งน ี้ 
เนินเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ด้งนี้

- ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายจอประสาทตา จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านสองแสนบาทล้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ด้งต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เบ็)นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เนินบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ฃั่วคราว 

เนื่องจากเนินผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๕. ไม่เนินบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เนินผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเนินหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เนินบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ด้งกล่าว

๘. ไม่เนินผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด 
ฉะเซิงเทรา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผู้กระทำการอันเนินการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเนินธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เนินผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี 
คำสั่งให้สละเอกสิทธี้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
G overnm ent P ro c u re m e n t: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเนินคู่สัญญาต้องลงทะเบียนไนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic G overnm ent P ro c u re m e n t: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ข. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอ/



๑๒. ผู้ยื่นข้&เสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสมอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ ใ น ว ัน ท ี่. . .  ธันวาคม ๒๕๖๐.......ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐...น ถึง....๑๖.๓๐....น.

ผู้สนใจสามารถซอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาว,นโหลดเอกสารผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ที่เว็บไซต์ ๒๐๓.๑๕๗.๑๒๓.๒/hbpk / หรือ 
w w w .oprocurem ent.go .th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐  ๓๘๕๔๑๐๐๙-๑๐ ต่อ ๔๒๔ ในวัน 
และเวลาราซการ

ป ระกาศณ ว ัน ท ี่ v3 ศ / ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐p/
(บายปรารถนา ประสงค'ดี)

นายนพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบ้ตราชการนหน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเ?งเทรา

j c v —

http://www.oprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ^  / ๒๕๖๑

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 
ตามประกาศจังหวัดฉะเซิงเทรา 

ลงวันที่9 ^ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ จังหวัด ” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

-เครื่องถ ่ายจอประสาทตา จำนวน ๑ เครื่อง
พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเนิน ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใข้งานมาก่อน ไม่เนินของเก่าเก็บ อยู่ในสภา,พท่ีจะไข้'งาน1ได้ 

ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑ .๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑ .๓ สัญญาซื้อขาย 
๑ .๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑ .๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เนินบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ไม่เนินบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วคราว 

เนื่องจากเนินผู้ท ี่'ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานของผู้'ประกอบการ ตามระเบียบที่ร ัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เนินบุคคลชิงถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ฑ ิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เนินผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเนินหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา



๓

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป ็นผู้ม ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย ื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา 
ไต้มีคำสั่งให้สละสิทธิ้ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู,สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic G overnm ent P ro c u re m e n t: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic G overnm ent P ro c u re m e n t: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ย ื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห ้างห ุ้นส ่วนสาม ัญหรือห ้างห ุ้นส ่วนจำก ัด ให ้ย ื่นสำเนาหน ังส ือร ับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายขื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใซ่นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตร 
ประจำคัวประขาขนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประซาขนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง 
สำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(ร;) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรอง

สำเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไต้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเลกทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Form at



๓ . ๒ ส่วนท ี่ ๒ อย่างน้อยต้องม เีอกสารดังต่อไปน ี้

(๑) ในกรณีที่ผ ู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 
อำนาจซึ่งปิดอากรแสตมปีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ 
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน ถูกต้อง 

แล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด 

ไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคา 
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ 
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวม 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ 
ณ โรงพยาบาลบางคล้า ตำบลปากนํ้า อำ๓อบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ร้าคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖0 วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา โดยภายใน 
กำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ้เสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับกัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ย ื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการและหรือ 
รายการละเอ ียดค ุณล ักษณ ะเฉพาะของ ครุภ ัณฑ ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคา 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึด 
ไว้เปีนเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มี 
อำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะ 
ฃอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอ จะส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จำนวน..........-........ (หน่วย)และ/หรือรายละเอียด
ประกอบการอธิบายตามเอกสารท่ี จังหวัด กำหนด โดยลงลายมีอผู้ย่ืนข้อเสนอ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสาร 
ด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารท่ีจัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)
เพ่ือใข้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันท่ี...................-............... ระหว่างเวลา............-.............. น.
ถึงเวลา................ -..................น. ณ โรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา



ทั้งนี้ จังหวัด จะไม่รับผิดขอบในความเสียหายใด  ๆ ท่ีเกิดขึ้นแก่ของตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่าง 
ท่ีเหลือหรือไมใช้แล้ว จังหวัด จะคืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ๆลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร 
ประกวดราคาข้ึออิ เล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ...y}}'........ ธันวาคม....... ๒๔๖๐...............ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลา
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาระบบจัดซ้ือจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เนินเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอ 
ราคาใด  ๆโดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable D ocum ent Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเนินผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอรคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเนิน 
การเสนอราคาให้แก่จังหวัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เนินผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ 
๑ .๔ (๑) หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเนินผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยฃน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยขน่ร่วมกันนั้นออกจากการเนินผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือ ในขณะท่ีมีการ 
พิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเนินการขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายขื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเนินผู้ยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืน 
ข้อเสนอตังกล่าวเนินผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใข่เนินผู้ริเริ่มให้กระทำการ 
ตังกล่าวและให้ความร่วมมือเนินประโยขน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังน้ี
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวิในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเนินราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน  ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวง

ไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 
(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญขีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัด จะพิจารณา 
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ขนะการย่ืนข้อเสนอ กรณีใข้หสักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ขนะการย่ืนข้อเสนอ 
จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม

http://www.gprocurement.go.th


- ๖ -

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ 
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดที่แตกต่างไปจาก 
เง่ือนท่ี จังหวัด กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและความ 
แตกต่างนั้นไม่ทำให้มีผลเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาการผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พ ิจารณาข้อเสนอของผู้ย ื่นข้อเสนอโดยไม่ม ีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏขื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญขีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายขื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกขื่อยื่นข้อเสนอ ในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) เส น อ รายละเอ ียด แตก ต ่างไป จาก เง ื่อ น ไขท ี่ก ำห น ด ใน เอ กส ารป ระก วด ราค า 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา 

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับ 
ข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ ส ุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยฃน์ฃองทาง 
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ย ื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายหรือ 
ค่าเสียหายใด  ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ 
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอ 
กระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ขื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่น 
ข้อเสนอแทน เป็นด้น

ในกรณีท ี่ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าส ุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว ่าไม่อาจ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ 
หรือ จังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงาน 
ตามเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ไห้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะ 
ไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใด  ๆ จากจังหวัด

๕.๖ ก่อนลงนามสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเล ิกการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ หาก 
ปรากฏมีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
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๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 

๔ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือ แทนการทำสัญญาตาม 
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 
๔ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ขนะการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ 
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเนินจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัดยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด
(๒) เฃ็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเนินเข็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือ 

ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ ในวันทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือเนินหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษ ัทเงินทุน หรือบริษ ัทเงินทุนหลักทรัพย์ท ี่ได้ร ับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ 
ไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่ม ีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผ ู้ขนะการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายเงินค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เนินผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย 
หรือข้อตกลงที่เนินหนังสือ และ จังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงที่เนิน 

หนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ข้อตกลงซื้อเนินหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ใวั นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกไขให็ใช้การ 
ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซือครังนี ได้มาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบลงทุน 

ระดับหน่วยบริการ ๗๐ %. ปีงบประมาณ ๒๔๖๑



๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากสำนักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งขาติ งบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ๗๐ %. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้า 
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่ม ีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิฃย 
นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นไต้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใซ่ 
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริม
การพาณีซยนาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท่าสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน 
ที่กำหนด ดังระบุไวีในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน 
การยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ทั้ง 
งานตามระเบียบของทางราซการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ้ที่จะแก่ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม 
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอจะ 
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด ไม่ได้

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใด  ๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใข้ในการจัดซื้อที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท่าการ
จัดซ้ือน้ันต่อไป

(๒) ม ีการกระทำท ี่เข ้าล ักษณะผู้ย ื่นข ้อเสนอที่ชนะการจัดซ ื้อหรือท ี่ได ้ร ับการค ัดเล ือกม ี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม 
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

(๓) การทำการจัดซื้อต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัดหรือกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ



- ๙ -

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เบีนผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวโดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัดสามารถน่าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ 
เบีนผู้ขายเพื่อน่ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผ้ยื่นข้อเสนอได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับจังหวัดไว้จั่วคราว


