เอกสารประกวดราคาซื อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เลขที สธ.๔๔/๒๕๖๐
ประกวดราคาซื อครุภัณฑ์ การแพทย์ จํานวน๑๗ รายการ
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลทุ ่ งใหญ่
ลงวันที ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ซึงต่อไปนี เรียกว่า"จังหวัด" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี
ครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๑๗ รายการ
จํานวน
๑
งาน
ซึงพัสดุทีจะซื อนี ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพทีจะใช้
งานได้ ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี โดยมีข้อแนะนํา และข้ อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบการจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื อขายทัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที
้
มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัติของผ้ เู สนอราคา
๒.๑ ผู ้ เสนอราคาต้ องเป็ นผู ้ มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๒ ผู ้ เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู ้ทีถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู ้ ทิ งงานของทางราชการและได้
แจ้ งเวียนชือแล้ ว หรือไม่เป็ นผู ้ ทีได้ รับผลของการสังให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอืนเป็ นผู ้ ทิ งงานตามระเบี
ยบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู ้ เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู ้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้เสน
อราคารายอืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู ้ กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้ อ
๑.๕
๒.๔ ผู ้ เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู ้ ได้ รับเอกสิทธิหรือความคุ ้ มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย
เว้ นแต่รฐั บาลของผู ้ เสนอราคาได้ มีคําสังให้ สละสิทธิและความคุ ้ มกันเช่นว่านั น
๒.๕ ผู ้ เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู ้ทีถูกประเมินสิทธิผู ้ เสนอราคาในสถานะทีห้ ามเข้ าเสนอราคา
และห้ ามทําสัญญาตามที กวพ. กําหนด
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจะเข้ าเป็ นคู่สัญญาต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู ้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคั ญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจะเข้ าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึงได้ ดําเนินการจัดซื อจัด
จ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ทีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐ
๒.๘ คู่สัญญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื นข้ อเสนอ
ผู ้ เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลั กฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีผู ้เสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ ้ นส่วนสามั ญหรือห้ างหุ ้ นส่วนจําดกั ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือหุ ้ นส่วนผู ้จัดการ ผู ้ มีอํานาจควบคุ(ถ้
ม ามี) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู ้ จัดการ ผู ้ มีอํานาจควบคุม(ถ้ ามี) และบัญชีผู ้ถือหุ ้ นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผู ้ เสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคลให้ ยืน สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู ้ นั น สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ ้ นส่ว(ถ้
น ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู ้ เป็ นหุ ้ นส่วน พร้ อมทั งรับรองสําเนาถูกต้ อง

(๓) ในกรณีผู ้ เสนอราคาเป็ นผู ้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผู ้ ร่วมค้ า ให้ ยืนสํเนา
า
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้ ร่วมค้ า และในกรณีทีผู ้ เข้ าร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดาทีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ ยืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู ้ ร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล ให้ ยืนเอกสารตามที
ระบุ ไว้ ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพานิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิมพร้ อมสําเนา
ถูกต้ อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทั งหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะ ตามข้ อ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึงปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู ้ เสนอราคา มอบ
อํานาจให้ บุคคลอืน ลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลั กฐานแสดงตัวตนของผู ้ เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) รายการครุภัณฑ์การแพทย์และจํานวนครุภัณฑ์การแพทย์ทีจะชื อ
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทั งหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู ้ เสนอราคาต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทั งสิ น และจะต
้ อง
กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู ้เสนอราคา โดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู ้ เสนอราคาจะต้ องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถูกต้ อง โดยคิด
ราคารวมทั งสิ นซึงรวมค่าภาษี มูลค่าเพิมและภาษี อากรอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอืนๆงปวง
ทั
จนกระทังส่งมอบพัสดุ ให้ ณกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๔๐
ราคาทีเสนอ จะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู ้ เสนอราคาต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู ้ เสนอราคาจะต้ องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื อขาย
๔.๔ ผู ้ เสนอราคาจะต้ องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุ ณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๑๗ รายการ ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี จังหวัดจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้ พิจารณา หากเป็ นสําเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู ้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู ้ เสนอราคาจะต้ องนําต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู ้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั งหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนข้ อเสนอตามเงือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู ้ เสนอราคาจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้ อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุ ณสมบัติ
ของผู ้ เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผู ้ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ เสนอราคารายอืน ตามข้๑.๕
อ (๑) ณ
วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะทีมี
การพิจารณาข้ อเสนอว่า มีผู ้ เสนอราคารายใดกระทําการอั นเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชือผู ้ เสนอราคารายนั นออกจากการเป็ นผู ้ เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู ้เสนอ
ราคาดังกล่าวเป็ นผู ้ ทิ งงาน เว้ นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ ว่าผู ้
เสนอราคารายนั นเป็ นผู ้ ทีให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้ เป็ นผู ้ ริเริมให้ มี
การกระทําดังกล่าว
๔.๗ ผู ้ เสนอราคาจะต้ องปฏิบัติ ดังนี
(๑) ปฏิบัติตามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษี มูลค่าเพิม และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี) รวม

ค่าใช้ จ่ายทั งปวงไว้ ด้วยแล้ ว
(๓) ผู ้ เสนอราคาจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที
กําหนด
(๔) ห้ ามผู ้ เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู ้ เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู ้ เสนอราคาต้ องวางหลั กประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลั กประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนีจํานวน ๑๘๖,๖๓๐.๐๐ บาท (หนึง
แสนแปดหมืนหกพันหกร้ อยสามสิบบาทถ้ วน)
๕.๑ หนังสือคํ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ าประกัน ด
ระบุในข้ อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้ แก่จังหวั ดโดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืนการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้ านั นไม่เกิน๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีทีผู ้ เสนอราคานําเช็คทีธนาคารสังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็ นหลักประกันการ
เสนอราคา จะต้ องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้ อง ในวันที๕ มิถุนายน
๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ตามแบบตัวอย่างหนังสือคํ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ(หลั กประกันการ
เสนอราคา) กําหนดให้ ระบุชือผูเสนอราคา
้
เป็ นผู ้ วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั น กรณีทีผู ้ เสนอราคาทีเสนอ
ราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือคํ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็
หลักประกันการเสนอราคา ให้ ดําเนินการดังนี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ ให้ ระบุชือผู ้เสนอราคา ซึงต้ องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้ า เท่านั น
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ ให้ ระบุชือผู ้เสนอราคา ซึงต้ องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึงตามทีสัญญาร่วมค้ ากําหนดให้ เป็ นผู ้ เข้ าเสนอราคากับ
ทางราชการ
ทั งนี"กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึงมีหน้ าทีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี จังหวัดจะคืนให้ ผู ้ เสนอราคาหรือผู ้ คํ าประกันภายใน๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีได้ พิจารณาในเบื องต้นเรียบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผู ้ เสนอราคารายทีคัดเลือกไว้๓ ลําดั บแรก จะคืนให้

ต่อเมือได้ ทําสัญญาหรือข้ อตกลง หรือเมือผู ้เสนอราคาได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนีจังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ
๖.๒ หากผู ้ เสนอราคารายใดมีคุ ณสมบัติไม่ถูกต้ องตามข้ อ๒ หรือยืนหลั กฐานการยืนข้ อเสนอ
ไม่ถูกต้ อง หรือไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรือยืนข้ อเสนอไม่ถูกต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู ้ เสนอราคารายนั น เว้นแต่เป็ นข้ อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้ อย หรือผิดแผกไปจากเงือนไขของเอกสารประกวดราคาด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที
มิใช่สาระสําคั ญ ทั งนี เฉพาะในกรณีทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู ้ เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผู ้ เสนอราคารายนั นในบัญชีผู ้ รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชือผู ้ ซื อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางร
ะบบ
การจัดซื อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึง
อย่างใด หรือทั งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคั ญ หรือมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรียบเสียเปรียบแก่ผู ้เสนอราคารายอืน
๖.๔ ในการตั ดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ ผู ้เสนอราคาชี แจงข้ อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้ อเท็จจริงอืนใดทีเกียวข้ องกับผู ้ เสนอราคาได้จังหวัดมีสิทธิทีจะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้ อง
๖.๕ จังหวัดทรงไว้ ซึงสิทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอทั งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั งนี เพือประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสําคั ญ และให้ ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็ นเด็ดขาด ผู ้ เสนอราคาจะเรียกร้ อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั ง
จังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู ้ เสนอราคาเป็ นผู ้ ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผู ้
เสนอราคาทีได้ รับการคั ดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ ทีเชือได้ ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุ จริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ ชือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืนมายืนข้ อเสนอแทน เป็ นต้ น

๖.๖ ในกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้ อเสนอว่า ผู ้ เสนอราคาทีมีสิทธิ
ได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู ้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ เสนอราคารายอืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็ นผู ้ เสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้ อ
๑.๕ จังหวั ดมีอํานาจทีจะตัดรายชือผูเสนอราคาที
้
ได้ รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู ้
เสนอราคารายนั นเป็ นผู ้ ทิ งงาน
ในกรณีนี หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาทีได้
ดําเนินการไปแล้ วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๗. การทําสัญญาซื อขาย
๗.๑ ในกรณีทีผู ้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันทีทําข้ อตกลงซื อจังหวัดจะพิจารณาจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ แทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้ อ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีทีผู ้ ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิงของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวั ดเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ ๗.๑ ผู ้ ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสั ญญาซื อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งและจะต้ องวางหลั กประกันสั ญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ๕ ของราคาสิงของที
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ จังหวัดยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด
ดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้ แก่จังหวั ดโดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรือก่อนหน้ านั น ไม่
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือคํ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ าประกัน ดังระบุในข้ อ
๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือคํ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรื
บริษัทเงินทุนหลั กทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ าประกัน ตา
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้ แจ้ งชือเวียนให้ ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ ว โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบ
หนังสือคํ าประกัน ดังระบุในข้ อ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวั นทีผู ้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู ้ ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสั ญญาซื อขายแล้ ว
๘. อัตราค่ าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื อขายข้ อ๑๐ ให้ คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่ อง
ผู ้ ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ ทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทําสั ญญาซื อขาย ตาม
แบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิงของทีซื อขายทีเกิดขึ นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวั นทีผู ้ซื อรับมอบ โดยผู ้ ขายต้ องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวั นทีได้ รับแจ้ งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื อครั งนี ได้ มาจากงบค่าบริการทางการแพทย์ทีเบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสือม)ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมือจังหวั ดได้ รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบค่าบริการ
ทางการแพทย์ทีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสือม)ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ วเท่านั น
๑๐.๒ เมือจังหวัดได้ คัดเลือกผู ้เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู ้ ขาย และได้ ตกลงซื อสิงของ
ตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู ้ ขายจะต้ องสังหรือนําสิงของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศและของนั นต
้ อง
นําเข้ ามาโดยทางเรือในเส้ นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้ ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู ้ เสนอราคาซึงเป็ นผู ้ ขาย จะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี
(๑) แจ้ งการสังหรือนําสิงของทีซื อขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั งแต่วั นทีผู ้ ขายสัง หรือซื อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที
ฐมนตรี
รั ว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้ สิงของทีซื อขายดั งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิงของนั น โดยเรืออืน
ทีมิใช่เรือไทย ซึงจะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู ้ ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วย การ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู ้ เสนอราคาซึงจังหวัดได้ คัดเลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้ อตกลงภายในเวลาที ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยืนข้ อเสนอหรือเรียกร้ องจากผูออกหนั
้
งสือคํ าประกั
การยืนข้ อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอืน (ถ้ ามี) รวมทั งจะพิจารณา ให้ เป็ นผู ้ทิ ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิทีจะแก้ ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้ อกําหนดในแบบสัญญาให้ เป็ นไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถ้ ามี)
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
พฤษภาคม ๒๕๖๐
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