
เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่  ๓๖/๒๕๖๒  

การซ้ือเคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ จ านวน ๒ เคร่ือง ส าหรับโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่าและโรงพยาบาลวังโป่ง อ าเภอวังโป่ง  

ตามประกาศ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ลงวันที่  ๕ เมษายน ๒๕๖๒  

 

                  จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ "จงัหวดั" มี
ควำมประสงคจ์ะประกวดรำคำซ้ือดว้ยวิธีประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดงัน้ี  
 

                      เคร่ืองตรวจอวยัวะภำยในดว้ยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงชนิดสี ๒ หวัตรวจ     จ ำนวน ๒ เคร่ือง 

     
 

พสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้ำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเกบ็ อยูใ่นสภำพท่ีจะใชง้ำนไดท้นัที
และมีคุณลกัษณะเฉพำะตรงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นเอกสำรประกวดรำคำซ้ือดว้ยวิธีประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัน้ี 
โดยมีขอ้แนะน ำและขอ้ก ำหนด ดงัต่อไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไวใ้นระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สญัญำซ้ือขำยทัว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค ้ำประกนั  
   

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญำ  
   

                          ๑.๕     บทนิยำม  
                                    (๑)   ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั  
                                    (๒)   กำรขดัขวำงกำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสำรท่ีก ำหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์  
                                    (๑)   บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๑  
                                    (๒)   บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๒  
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                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 

                          ๒.๓    ไม่อยูร่ะหวำ่งเลิกกิจกำร 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหวำ่งถูกระงบักำรยืน่ขอ้เสนอหรือท ำสญัญำกบัหน่วยงำน
ของรัฐไวช้ัว่ครำว เน่ืองจำกเป็นผูท่ี้ไม่ผำ่นเกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูป้ระกอบกำรตำมระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลงัก ำหนดตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรำยช่ือผูท้ิ้งงำนและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผู ้
ท้ิงงำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิ้งงำนเป็น
หุน้ส่วนผูจ้ดักำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจดัซ้ือจดั
จำ้งและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผูมี้อำชีพขำยพสัดุท่ีประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่ำว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยอ่ืนท่ีเขำ้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก่
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ณ วนัประกำศประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำร
แข่งขนัอยำ่งเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ี 

                          ๒.๙    ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือควำมคุม้กนั ซ่ึงอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เวน้แต่
รัฐบำลของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดมี้ค ำสัง่ใหส้ละเอกสิทธ์ิและควำมคุม้กนัเช่นวำ่นั้น 

                          ๒.๑๐  ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลำง 
   

   

   

                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสำรหลกัฐำนยืน่มำพร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซ้ือ
จดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   หำ้งหุน้ส่วนสำมญัหรือหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ใหย้ืน่ส ำเนำหนงัสือ
รับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรำยช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดักำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม (ถำ้มี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 



                                           (ข)   บริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดั ใหย้ืน่ส ำเนำหนงัสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรำยช่ือกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม (ถำ้มี) และบญัชีผู ้
ถือหุน้รำยใหญ่ (ถำ้มี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
ใหย้ืน่ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูน้ั้น ส ำเนำขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงกำรเขำ้เป็นหุน้ส่วน (ถำ้มี) ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูเ้ป็นหุน้ส่วนท่ีมิไดถื้อสญัชำติไทย พร้อมทั้ง
รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอร่วมกนัในฐำนะเป็นผูร่้วมคำ้ ใหย้ืน่
ส ำเนำสญัญำของกำรเขำ้ร่วมคำ้ และเอกสำรตำมท่ีระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร่้วมคำ้ แลว้แต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสำรเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย ์ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อม
รับรองส ำเนำ 
   

   

                                   (๖)    บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบ
จดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ตำมแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด ำเนินกำรแนบไฟลเ์อกสำรตำมบญัชีเอกสำรส่วนท่ี 
๑ ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้ำงบญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ตำมแบบในขอ้ 
๑.๖ (๑) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ดงักล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอ่ืนกระท ำกำรแทนใหแ้นบ
หนงัสือมอบอ ำนำจซ่ึงติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลกัฐำนแสดงตวัตนของผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบ
อ ำนำจ ทั้งน้ีหำกผูรั้บมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแลว้เท่ำนั้น 

                                   (๒)    แคตตำลอ็กและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะ ตำมขอ้ 
๔.๔ 
   

   

                                   (๓)    บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบ
จดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ตำมแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 



                                           ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด ำเนินกำรแนบไฟลเ์อกสำรตำมบญัชีเอกสำรส่วนท่ี 
๒ ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้ำงบญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ตำมแบบใน
ขอ้ ๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ดงักล่ำวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นเอกสำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้ง
กรอกขอ้ควำมใหถู้กตอ้งครบถว้น พร้อมทั้งหลกัฐำนแสดงตวัตนและท ำกำรยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในกำรเสนอรำคำใหเ้สนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำไดเ้พียงคร้ังเดียวและ
รำคำเดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวท้ำ้ยใบเสนอรำคำให้
ถูกตอ้ง ทั้งน้ี รำคำรวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถำ้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อ
ตวัหนงัสือเป็นส ำคญั โดยคิดรำคำรวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแ้ลว้ จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้ณ โรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำชหล่มเก่ำ และ 
โรงพยำบำลวงัโป่ง  

                                   รำคำท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก ำหนดยนืรำคำไม่นอ้ยกวำ่ ๙๐ วนั ตั้งแต่วนัเสนอรำคำ
โดยภำยในก ำหนดยนืรำคำ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรับผิดชอบรำคำท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได ้

                          ๔.๓     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๔๕ วนั นบัถดัจำกวนั
ลงนำมในสญัญำซ้ือขำย หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จำก จงัหวดั ใหส่้งมอบพสัดุ 

                          ๔.๔     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งส่งแคตตำลอ็ก และหรือรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะของ 
เคร่ืองตรวจอวยัวะภำยในดว้ยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงชนิดสี ๒ หวัตรวจ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้ง
ภำครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ หลกัฐำนดงักล่ำวน้ี จงัหวดัจะยดึไวเ้ป็นเอกสำรของทำง
รำชกำร 

                                   ส ำหรับแคตตำลอ็กท่ีแนบใหพิ้จำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะตอ้งรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ มี
ควำมประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตำลอ็ก ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งน ำตน้ฉบบัมำใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วนั 

   

                          ๔.๕     ก่อนเสนอรำคำ ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดูร่ำงสญัญำ รำยละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพำะ ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขำ้ใจเอกสำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอ
ตำมเง่ือนไขในเอกสำรประกวดรำคำซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ 



                          ๔.๖     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐ
ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ในวนัท่ี ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๒  ระหวำ่งเวลำ ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอ
รำคำใหถื้อตำมเวลำของระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์

                          เม่ือพน้ก ำหนดเวลำยืน่ขอ้เสนอและเสนอรำคำแลว้ จะไม่รับเอกสำรกำรยืน่ขอ้เสนอและ
กำรเสนอรำคำใดๆ โดยเดด็ขำด 

                          ๔.๘     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัท ำเอกสำรส ำหรับใชใ้นกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์
เอกสำรประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
ตรวจสอบควำมครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจนของเอกสำร PDF File ก่อนท่ีจะยนืยนักำรเสนอรำคำ แลว้จึงส่ง
ขอ้มูล (Upload) เพ่ือเป็นกำรเสนอรำคำใหแ้ก่ จงัหวดั ผำ่นทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอแต่ละรำยวำ่ เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรำย
อ่ืน ตำมขอ้ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏวำ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยใดเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่
ขอ้เสนอรำยอ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตดัรำยช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันั้นออกจำกกำรเป็นผูย้ืน่
ขอ้เสนอ 

                          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์วำ่ ก่อนหรือใน
ขณะท่ีมีกำรพิจำรณำขอ้เสนอ มีผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยใดกระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรมตำมขอ้ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เช่ือวำ่มีกำรกระท ำอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะ
ตดัรำยช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอ และจงัหวดั จะพิจำรณำลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักล่ำว
เป็นผูท้ิ้งงำน เวน้แต่ จงัหวดั จะพิจำรณำเห็นวำ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผูริ้เร่ิมใหมี้กำรกระท ำดงักล่ำวและได้
ใหค้วำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ จงัหวดั 

                          ๔.๑๐     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๒)    รำคำท่ีเสนอจะตอ้งเป็นรำคำท่ีรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืนๆ (ถำ้มี) 
รวมค่ำใชจ่้ำยทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

                                   (๓)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขำ้สู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวนั 
เวลำ ท่ีก ำหนด 

                                   (๔)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนกำรเสนอรำคำท่ีเสนอแลว้ไม่ได ้

                                   (๕)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ
ดว้ยวิธีประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลำงท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์
www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธ์ิในการพจิารณา 



                          ๕.๑     ในกำรพิจำรณำผลกำรยืน่ขอ้เสนอประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ี จงัหวดัจะ
พิจำรณำตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์รำคำ  
                          ๕.๒     กำรพิจำรณำผูช้นะกำรยืน่ขอ้เสนอ 
                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์ำคำในกำรพิจำรณำผูช้นะกำรยืน่ขอ้เสนอ จงัหวดั จะพิจำรณำ
จำก รำคำรวม 

                          ๕.๓     หำกผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตำมขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐำนกำรยืน่
ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตำมขอ้ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้งตำมขอ้ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยนั้น เวน้แต่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะของพสัดุท่ีจะขำยไม่ครบถว้น หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำง
ไปจำกเง่ือนไขท่ีจงัหวดัก ำหนดไวใ้นประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สำระส ำคญั
และควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำใหเ้กิดกำรไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำรผิดพลำด
เลก็นอ้ย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผอ่นปรนกำรตดัสิทธิผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยนั้น 

                          ๕.๔     จงัหวดัสงวนสิทธ์ิไม่พิจำรณำขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่มีกำรผอ่นผนั ใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ไม่ปรำกฏช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยนั้นในบญัชีรำยช่ือผูรั้บเอกสำรประกวด
รำคำอิเลก็ทรอนิกส์ทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรำยช่ือผูซ้ื้อเอกสำรประกวดรำคำ
อิเลก็ทรอนิกส์ทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ของจงัหวดั 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเง่ือนไขท่ีก ำหนดในเอกสำรประกวด
รำคำอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสำระส ำคญั หรือมีผลท ำใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยอ่ืน 

                          ๕.๕     ในกำรตดัสินกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์หรือในกำรท ำสญัญำ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์หรือจงัหวดัมีสิทธิใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอช้ีแจงขอ้เทจ็จริง
เพ่ิมเติมได ้จงัหวดั มีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสญัญำ หำกขอ้เทจ็จริงดงักล่ำวไม่เหมำะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง 

                          ๕.๖     จงัหวดัทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับรำคำต ่ำสุด หรือรำคำหน่ึงรำคำใด หรือรำคำท่ี
เสนอทั้งหมดกไ็ด ้และอำจพิจำรณำเลือกซ้ือในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหน่ึงรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจดัซ้ือเลยกไ็ด ้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นส ำคญั และใหถื้อวำ่กำรตดัสินของ จงัหวดัเป็นเดด็ขำด ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรียกร้องค่ำใชจ่้ำย หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได ้รวมทั้งจงัหวดั จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็น
ผูท้ิ้งงำน ไม่วำ่จะเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกหรือไม่กต็ำม หำกมีเหตุท่ีเช่ือถือไดว้ำ่กำรยืน่ขอ้เสนอกระท ำ



กำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอ่ืนมำเสนอรำคำแทน 
เป็นตน้  
                               ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยท่ีเสนอรำคำต ่ำสุด เสนอรำคำต ่ำจนคำดหมำยไดว้ำ่ไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ได ้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์
หรือจงัหวดั จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐำนท่ีท ำใหเ้ช่ือไดว้ำ่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอสำมำรถด ำเนินกำรตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หำกค ำช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้จงัหวดั มีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ขอ้เสนอหรือไม่รับรำคำของผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยนั้น ทั้งน้ี ผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใชจ่้ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกจงัหวดั  
                          ๕.๗     ก่อนลงนำมในสญัญำจงัหวดัอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ 
หำกปรำกฏวำ่มีกำรกระท ำท่ีเขำ้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะกำรประกวดรำคำหรือท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยอ่ืน หรือขดัขวำงกำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยอ่ืน หรือเจำ้หนำ้ท่ีในกำรเสนอรำคำ หรือส่อวำ่กระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 

                 ๖.     การท าสัญญาซ้ือขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูช้นะกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบส่ิงของได้
ครบถว้นภำยใน ๕ วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีท ำขอ้ตกลงซ้ือจงัหวดัจะพิจำรณำจดัท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนกำรท ำ
สญัญำตำมแบบสญัญำดงัระบุ ในขอ้ ๑.๓ กไ็ด ้

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูช้นะกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบส่ิงของได้
ครบถว้นภำยใน ๕ วนัท ำกำร หรือจงัหวดัเห็นวำ่ไม่สมควรจดัท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตำมขอ้ ๖.๑ ผูช้นะกำร
ประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งท ำสัญญำซ้ือขำยตำมแบบสญัญำดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรือท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
กบัจงัหวดัภำยใน ๗ วนั นบัถดัจำกวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวำงหลกัประกนัสญัญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบัร้อยละ 
๕ ของรำคำค่ำส่ิงของท่ีประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ใหจ้งัหวดัยดึถือไวใ้นขณะท ำสญัญำ โดยใชห้ลกัประกนัอยำ่ง
หน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี 

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดรำฟทท่ี์ธนำคำรเซ็นสัง่จ่ำย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดรำฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรื
อดรำฟทน์ั้นช ำระต่อเจำ้หนำ้ท่ีในวนัท ำสญัญำ หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท ำกำร 

                          (๓)     หนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตวัอยำ่งท่ี
คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค ้ำประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตำมวิธีกำรท่ี
กรมบญัชีกลำงก ำหนด 

                          (๔)     หนงัสือค ้ำประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญำต
ใหป้ระกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้ำประกนัตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ตำมรำยช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้รำบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ำมตวัอยำ่งหนงัสือค ้ำ
ประกนัของธนำคำรท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 



                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบำลไทย 

                          หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ียภำยใน ๑๕ วนั นบัถดัจำกวนัท่ีผูช้นะกำร
ประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ (ผูข้ำย) พน้จำกขอ้ผกูพนัตำมสญัญำซ้ือขำยแลว้ 

                          หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตำมอตัรำส่วนของพสัดุท่ีซ้ือซ่ึงจงัหวดั ไดรั้บ
มอบไวแ้ลว้ 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          จงัหวดั จะจ่ำยค่ำส่ิงของซ่ึงไดร้วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืนๆ และค่ำใชจ่้ำยทั้ง
ปวงแลว้ใหแ้ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ำย เม่ือผูข้ำยไดส่้งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นตำมสญัญำซ้ือ
ขำยหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และจงัหวดั ไดต้รวจรับมอบส่ิงของไวเ้รียบร้อยแลว้ 

                 ๘.    อตัราค่าปรับ 

                          ค่ำปรับตำมแบบสญัญำซ้ือขำยแนบทำ้ยเอกสำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์น้ี หรือ
ขอ้ตกลงซ้ือขำยเป็นหนงัสือ ใหคิ้ดในอตัรำร้อยละ ๐.๒๐ ของรำคำค่ำส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บมอบต่อวนั 

                 ๙.    การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 

                          ผูช้นะกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้  ำสญัญำซ้ือขำยตำมแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ 
หรือท ำขอ้ตกลงซ้ือเป็นหนงัสือ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัควำมช ำรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขำยท่ีเกิดข้ึน
ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ ๑ ปี      นบัถดัจำกวนัท่ี จงัหวดั ไดรั้บมอบส่ิงของ โดยตอ้งรีบจดักำรซ่อมแซมแกไ้ข
ใหใ้ชก้ำรไดดี้ดงัเดิมภำยใน ๗ วนั นบัถดัจำกวนัท่ีไดรั้บแจง้ควำมช ำรุดบกพร่อง 
   

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธ์ิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่ำพสัดุส ำหรับกำรซ้ือคร้ังน้ี ไดม้ำจำกงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทยท่ี์เบิกจ่ำยใน
ลกัษณะงบลงทุน ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

                                    กำรลงนำมในสญัญำจะกระท ำได ้ต่อเม่ือจงัหวดัไดรั้บอนุมติัเงินค่ำพสัดุจำกงบ
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทยท่ี์เบิกจ่ำยในลกัษณะงบลงทุน ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ แลว้เท่ำนั้น  
                          ๑๐.๒   เม่ือจงัหวดัไดค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยใดใหเ้ป็นผูข้ำย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของ
ตำมกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ ถำ้ผูข้ำยจะตอ้งสัง่หรือน ำส่ิงของดงักล่ำวเขำ้มำจำกต่ำงประเทศและของ
นั้นตอ้งน ำเขำ้มำโดยทำงเรือในเสน้ทำงท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสำมำรถใหบ้ริกำรรับขนไดต้ำมท่ีรัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงเป็นผูข้ำยจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรส่งเสริมกำร
พำณิชยนำวี ดงัน้ี 

                                   (๑)    แจง้กำรสัง่หรือน ำส่ิงของท่ีซ้ือขำยดงักล่ำวเขำ้มำจำกต่ำงประเทศต่อกรม
เจำ้ท่ำ ภำยใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ำยสัง่ หรือซ้ือของจำกต่ำงประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้



                                   (๒)    จดักำรใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขำยดงักล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกกรมเจำ้ท่ำ ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้น
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตำม (๑) หรือ (๒) ผูข้ำยจะตอ้งรับผิดตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำว ี

                          ๑๐.๓   ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงจงัหวดัไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท ำสญัญำหรือขอ้ตกลงซ้ือเป็น
หนงัสือภำยในเวลำท่ีก ำหนด ดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ จงัหวดัจะริบหลกัประกนักำรยืน่ขอ้เสนอ หรือเรียกร้องจำกผูอ้อก
หนงัสือค ้ำประกนักำรยืน่ขอ้เสนอทนัที และอำจพิจำรณำเรียกร้องใหช้ดใชค้วำมเสียหำยอ่ืน (ถำ้มี) รวมทั้งจะ
พิจำรณำใหเ้ป็นผูท้ิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 

                          ๑๐.๔   จงัหวดัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก ำหนดในแบบสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงซ้ือเป็นหนงัสือ ใหเ้ป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนกังำนอยักำรสูงสุด (ถำ้มี)  
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสำรแนบทำ้ยเอกสำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์น้ี มีควำมขดัหรือ
แยง้กนั ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติัตำมค ำวินิจฉยัของจงัหวดั ค ำวนิิจฉยัดงักล่ำวใหถื้อเป็นท่ีสุด และผูย้ืน่ขอ้เสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใชจ่้ำยใดๆ เพ่ิมเติม  
                          ๑๐.๖   จงัหวดัอำจประกำศยกเลิกกำรจดัซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได ้โดยท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกจงัหวดัไม่ได ้ 
                                   (๑)    จงัหวดัไม่ไดรั้บกำรจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นกำรจดัซ้ือหรือท่ีไดรั้บจดัสรรแต่
ไม่เพียงพอท่ีจะท ำกำรจดัซ้ือคร้ังน้ีต่อไป 

                                   (๒)    มีกำรกระท ำท่ีเขำ้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะกำรจดัซ้ือหรือท่ีไดรั้บกำร
คดัเลือกมีผลประโยชนร่์วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยอ่ืน หรือขดัขวำงกำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรม 
หรือสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรำยอ่ืน หรือเจำ้หนำ้ท่ีในกำรเสนอรำคำ หรือส่อวำ่กระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำร
เสนอรำคำ 

                                   (๓)    กำรท ำกำรจดัซ้ือคร้ังน้ีต่อไปอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่จงัหวดั หรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง ซ่ึงออกตำมควำมในกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวำ่งระยะเวลำกำรซ้ือ ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ำยตอ้งปฏิบติั
ตำมหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยและระเบียบไดก้ ำหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 



                             จงัหวดั สำมำรถน ำผลกำรปฏิบติังำนแลว้เสร็จตำมสญัญำของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บกำร
คดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ำยเพือ่น ำมำประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูป้ระกอบกำร 

                             ทั้งน้ี หำกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกไม่ผำ่นเกณฑท่ี์ก ำหนดจะถูกระงบักำรยืน่
ขอ้เสนอหรือท ำสญัญำกบัจงัหวดั ไวช้ัว่ครำว 
 

จงัหวดัเพชรบูรณ์  
 ๕ เมษำยน ๒๕๖๒  

 


