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ประกาศจังหวัดตรัง

เร่ือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เนิบเงินทั้งสิ้น 

๒๓,๘๒๒1๔๙๘.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

๑) เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๘ เครื่อง (๔๒.๑๗.๒๐.๐๗)

๒) เครื่อง,ช่วยกระบวนการปีมและทํนคืน'ชีพผู้'ป่วย จำนวน ๖ เครื่อง (๔๒.๒๗.๒๓.๐๖)

๓) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมติ ขนาดเล็ก จำนวน ๒๖ เครือง 

(๔๒.๒๗.๒๓.๐๖)

๔) เครื่องฃ่วยหายใจซนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เคร่ือง 

(๔๒.๑๗.๑๘.๐๐)

๔) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ 

เตียง จำนวน ๖ เครื่อง (๔๒.๒๗.๒๓.๐๖)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มิความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เนินบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้'ชั่วคราว 

เนื่องจากเนินผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เนินบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เนินผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเนินหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๗. เนินนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เนินผู้มีผลประโยซน้ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก,จังหวัดตรัง ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผู้กระทำการอันเนินการขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เนินผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 

ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น
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๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่บข้อเสนอในรูปแบบของ"กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เค้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเน้นผู้เค้วร่วมค้าห ^  ค้อตกลงา จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงชอง หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เค้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเน้นผู้เค้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้วนี้มต้0งใค้ 

ผลงานของผู้เค้าร่วมค้าหลักรายเดียวเน้นผองานของกิจการร่วมค้าหียืมค้0เสนอ

กรณีที่ข้อตกลง,ฯ ทีไม่ได้กำหนดใหผู้เขาร่วมคารายใดเปนดูเขารวมดาหอก ดูเขารวมดาทุกรายจะ 

ต้องมีคุณลมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดใว้ในเอกอารเชิญชวน

๑๑. ผ้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชือจัดจ้างกาดรัฐด้วยอิเอกหรอนิกอ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชกลาง

ผ้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นค้อเสนอและเอนอราดาหางระบบจัดชื0จัดจ้างกาดวัรด้วย0เลกทรอนิกล วันวันห

'  {ฒ ' ระน ้างเวลา . . M & .  ......น. ร ง  ?. ป 1/!?..... น.

ผ้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราดาอเอกหรอนิกอ โดยดาวน์โหอดเอกอาร^านหางระ'ย'ยจดช0 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาดจนกึงก่อนวันเอน0ราดา

ผ้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ที่เว็บไชต์ www.tro.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗(ราอ๐-๕๖๑<£ ในวันและเวลาราชการ

ผ้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกียวกับรายอะเอียดคุณลัก'ยณะเนหา5' โปรดออบกามมายง 

จังหวัดตรัง ผ่าน1ทางอีเมส์ trang.health@moph.mail.go.th หรือข่องทางตามทกรมบัญชกลางกาหนด ภายในวนท 

^ ..^ .. .^ . ‘....^ .^โดยจังหวัดตรังจะชี้แจงรายละเอียดดังกอ่าวผิานหางเว็นวัชต์ www-tro.m oph.go.th และ

www.gprocurement.go.th ใน'วันที^..^...!ค้^.,....

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒(ทว๕

(นายขจรศักดี้ เจริญโสภา) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

หมายเหตุ ผ้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกอารประกอบการเอนอราดา (เอกอารส่วนหี ร’ และเอกสารส่วนท 'ร) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนกึงวันเสนอราคา
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เอกสาร'ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดรVาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ 

ตามประกาศจังหวัดตรัง 

ลงวันท่ี v $ /  มีนาคม ๒๕๖๕

จังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑) เครื่อง'ไห้ออกซิเจนด้วยอัตราการ'ไหลสูง จำนวน ๘ เครือง 

๒) เครื่องช่วยกระบวนการป็มและ^นคืนชีพผู้ป่วย อ้วนวน ๖ เตวื่0ง 

๓) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก อ้วน'วน ๒๖ เค^อง 

๔) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและควานดัน1‘คล็อนย้วยใด้ อ้วนวน ๑ เควื0ง 

๕) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญวณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไมนอยกวา ๔ 

เตียง จำนวน ๖ เคร่ือง

พัสดุทีจ่ะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเล็น อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ท้นพีและมิ 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกลวรป ่ระกวตราควชี0ด้วยวิธีป่ระกวดราคาย ้เลกทรอพีกสฉบบน โดยมฃอ 

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอ เิล็กหรอนิกล์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑_๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดขือจัดจ้วงภวครั^ด้วย0เลกทรอพี0ส

๑.๓ ลักเณาซ้ือขายท่ัวไป

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 

(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผุ้มีผลประโยจนํร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นรรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดขือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลกห”30พีกล

(๑) บัถเชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
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๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎ'ห:ม'าย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทํ'1สัญญากับหน่วยงานฃอง^  

ซ่ึวคราว เมีองจากเป็นผู้ทไม่ผ่โนเกณฑ์การประเมินผลการปฏํนัติงาน,ฃองผู้ประกอบ การต ามระเป ิยบ มน ต 1" าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาคเผยแพรในระนนเครื0ข้ายลวรสนเทศฃองกรมห้ญสูกลาง 1

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว่ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและใต้แอ้งเรือนที่0ให้1'ที่นผู้'ติงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายลารลนเหคข0งกรมนัญข้กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงกนเที่นที่นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผูจัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตินุคคลนั้นต้วย

๒.๖ มีคุณสมบติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนใยนายการจ ั^ 0จัดห้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจาทุเนกนา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กหรอนิกล์ต้งกล่กก 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเลนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้0เลน0ให้แล่ อ้งหกัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ'โม่เ'ท่ีนผู้กระ'หำ:กา,ร๓กเท่ี'นก'ก,รชัดขวางการ''เข้'งขันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นคาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผ้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมคา" ตองมคุณลมบตดงน

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงกจะ 

ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปรมาณงาน ลิ่งของ หรือมูลคำตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนิงเปนผูเขารวมคาหลกกจการววนคา 

นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานข0งกิจกา1ว่วมค้าที่ยื่นข้0เลนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ทีไม่ไต้กำหนดใหผู้เขาร่วมคารายใดเปนถูเขารวมคาหลก ถูเขารวมคา 

ทกรายจะต้องมีคุณสมบติครบถวนตามเงอน'ไขหกาหนต้ไว้ในเอกลารเชญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดขือจัดอ้างกาครัฐต้วย0เล็กห'30นิกล์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกันการเลน0ราคาทางระบบอ้ด^ ออ้ด’ าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเนินนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจค 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ล้ามี) พร้อมทังรับรองลำเนาถูกตอง
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(„) บริ*จำก ัดหริอบริษ ัทมหาซนจำ™  ให ้ย ึ๋นสำเนาห*™ ร้น ัรaพ ''ร 51"

ทน'บียนนิติบุคคล ห*ส ่อบร่คณห ่สน? นัญซ็ราพํ่อทรรมทาพุ้จ ั™าร ผู้มีอำนา5'™ ™  ( " พ ี'  แทะ'นัญซีพุ้ท1

รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 1

(๒) ใบกรณีผู้ยีนข้อเสนอเบีนบุคคลธรรมดาหรอ!คณะบุคคลที่มิใ'ช่นิติบุคคล ให้ยบ

สำเนาบัตรประจำตัวประ'ชาขบของผู้บั้บ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าส่^นท ี่^ วน (ส้า^  สำเ‘นาบัตรประจำตัว 

ประขาช'นของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือ'.ดินทา'ง'!J0’งผู้เบี'นห> ส่วนที่มิไต้ถึอลัญขาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา

ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผ้ยื่นข้อเสนอเบีนผู้ยืน'ข้อเสนอร่วมกันใ'นฐานะเปนผูรวมคา ใหยนลาเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใบ (๑) หวิอ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีขย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี)

(๔) บัญขีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสบอราคาบางระบบอัดขื้ออัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ©.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกลารส่วนท่ี ๑ ตามแบบใบข้อ ๑■๖ 

(๑) ให้เคยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่าบที่ ๑ ตังกล่าวในรูบีแบบ PDF File (Portable Document

Format)

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนิ

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแบบให้แบบหบังสือมอ1, 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตน'ชองผู้มอบอำบาจแสะ ผู้ร้บมอ11อำนาจ บงบหาก 

ผ้รับมอบอำนาจเบีนบุคคลธรรมดาต้องเปบพูบบรรลุนิติกาาะดามกฎง'’เมายแลวเบาบบ

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุเมลักบณะเฉพาะ ตามข้อ ๔•๔ 

(๓) รายการพิจารณาที ๑ เครืองให้ออกขิเจนด้วยอัตราการไหลลูง จานวน เครอง

(๔๒.๑๗.๒๐.๐๗ )

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจ'ขนาดกลางแสะ'ชบาคย่อม 

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
(๔) รายการพิจารณาที่ ๒ เครื่องฃ่วยกระบวนการ'ปิมและพินคืนชีพผู้บีวย จำนวน

๖ เครื่อง (๔๒.๒๗.๒๓.๐๖ )

(๔.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ *

(๔.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาบกิจขนาดกลางแสะ’ชบาดยอม

(SMEs) (ถ้ามี)
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(๔.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made ๒ Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

(๔) รายการพิจารณาท่ี ๓ เครื่องติดตามการทำงานของหัาใจและสัญญาณ^พ®ตโน^  

ขนาดเล็ก จำนวน เอ๖ เครอง (๔!อ.เอ๗.เอ๓.0๖ )

(๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิลาทกิอขนาดกอางและฃนาดยอม 

(๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
(๖) รายการพิจารณาที ๔ เครองข่วยหายใจขนัดควบคุมดวยปรมาตรแสะความดน

เคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครอง (๔๒.๑๗.๑๘.0๐ )

(๖.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาทกิจขนาดกลางและฃนาด^อม

(SMEs) (ถ้ามี)
(๖.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๗) รายการพิจารณาที ๔ เครองตดตามการทำงานของทวใจและสญญาล^ขท ๖ 

พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง จำนวน ๖ เครื่อง (๔๒.๒๗•๒๓.๐๖ )

(๗.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๗.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาตกลางแล"ขนาดยอม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๗.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๘) บัณขีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดทีไต้ยืนพร้อมกับการเสนอราดาทางระนนอดขอ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ Co) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญขีเอกลารล่วน^ ๒ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐด้'ายอิเล็ก,ก'ร'จนิกเสิจะสร้างบั*ขขีเ.อกสารส่วนท่ี b  ตามแบบในข้อ ®.๖ 

(๒) ให้เตยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๖ ดังกล่าวในรูบีแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

๔. การเสนอราคา

๔.®, ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดขื้อจัดจ้างกาดรัรค้วย

อิเล็กทรอนิกสVมที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราดาอิเล็กทรอนิกล์นี้ใดยไม่มีเงื่อนใขใดๆ ทั้งลิน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันดัวดนของขึ้อื่นข้อเสนอโดยไม่ด้องแนบ 

ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
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๔.๒ ในทารเสบอราคา'M lเสน8ร'เคาฟ็นพ่พบ™ นละเสนอราคาได้m ยงครงเดํยวและรา«า 

1รย.1ใ«0น,น8,.1fท ต ่อ ราย ก าร™ ร ่อน ่พ ่ร ะบ ่เซ ้™ ใบ เ™ อรา 'ท ํไพ> ' ^ พ ั้™ราคารวมm aน อ จ ^ อ « ^ ™

ทงตัว่เลพ ละฅ ัวห พ ัส ็อ  ๓ » ว เล ข ^ะต ัว« พ ัส ีอไม่ตร๓"น ใ™ อตัวพ*ส ิอเป ็นสำค ัญ โดยคิ«ร

ตัาภi a j ลด่ว ่เพ ํ่มภ™อากรสิน สำ™ส่ง สำจดทะฟ็ยน และสำไซ้ส่ายอืบา ทํ้งม่รงไซ้แร้ว จบกระทงส่งบอบ™ ดฺพ

ณ โรงพยาบาล'ชุม1ซ,น'ในสังกัดสำนักงานสา5ารณสุขจงหวดตรง

ราคา^ที่เสนอจะต้องเส1นอกำหนดยืนราคา11ม่น้อยกว่า ๙0 วน ตงแตวนเสนอราคา'Iดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรันผิดขอนรวดวที่ดนใด้เสนอใว้ และจะถอนการเสนอรวดวนใด

๔.๓ ผ้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอน'พัลดุใม่1’กิน ๙๐ กิ,'น นันถัดจากรันลงน'1ม

ในสัณณาซ้ือขาย หรือรันทีใต้รันหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ใหสงมอนพลดุ

๔.๔ ผ้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาลอก และหรอรายละเอยดคุณลกษณะ เนพวะของ

ครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๕ รายการ ไปพรือมการเสนอราคาทางระนนจ้ดซื้อจัดจ้วงดวดรัรด้วยอ ิ1,ด็ดทรอปีด^ เพอ 

ประกอนการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยืดใว้เปีนเอกสารของทางราขการ

สำหรันแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรันรองลำเนาลูดด้อง 

โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประดวดรวดวอิเด็ด'ดรอปีดส์ ป ีความ 

ประสงค์จะ'ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่น'ข้อเสนอ'จะ'จ้อง'นำต้งนฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔.๔ ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักน'ณะเอพาะ กลก

ไห้-ถ่ีถ้วนและเข้า'ใจเอกสาร1ประกวดราคา1อิแล็ก'พรอ'นิกส์'ด้ัง'พม1ดเ'สี1อก่'อน'ท่ี'จะตกลงย่ืน'ข้อเสนอตามเงือานไขในเอกสาร

ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ /

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระนบการจัดซื้อจัดจ้วงภาครัรด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ "..^...!».'».'....™^.... ระหว่างเวลา ....°ใน้ี.'?') .̂......น. ถึง . . . ไ ? . ^ . . ' . พ.» ......................น. และเวลาใน

การเสนอราคา'ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดขือจัดจางภาครฐดวย0เลกทรอ'เ'เกสเปนเกณ'ท

เมื่อพ้นกำหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแลว จะใมรนเอกสารการยนขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแนนใพิล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รันผิดขอนดรวอสอนดวานดรนดวน 

ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดขอจัดจางภาครัฐดวยอเลกพรอนกส

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลกพรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอน

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน์ร่วมถันถันผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น ดวน'ข้อ ๑•๕ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผ้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยืนข้อเสนอพีปีผลประใยซนร่วนดนดนบยนฃอเ^นอรายอน 

คณะกรรมการฯ จะดัดรายขื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขนัร่วมกันบันออกอวดดวร1ปนผู้อืนฃอเลนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดรวดวอิ1’อ็ด'ดรอปีดลํว่ว ก่อนทรือในขณะพ 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งข้นออ่วงเปีน5รรนตวนข้อ ๑•๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น5รรน คณะกรรมการก จะดัดรายขื่อ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้พิ้งงวน
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ยนนมิ'โซ่เห็นผู้ริเร่ิม'ให้:มีการกระทำ'ดังกล่าวและ'ไค้hห้ความร่วมมือ

เป็นประโยซน้ต่อการพิจารณา‘ของ จังห'วัค

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารพิระกวครวคาอ ิเล้กทรอนักส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาบีนุอค่ว*'พิม และภาบีอืนๆ (ล้วม) รวม

ค่าใช้จ่ายท้ังพิวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเช้าสู่กระบวนกวรเสนอราคว ควมวัน เวลา ^

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เลนอแล้วใม่ใล้ 

(๔) ผ้ยื่นข้ฎเสนอต้องศึกษาและทำความเขาใจในระนนและว®กาว*,ลนอวาลว^ว0ว® 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญช็กลางทแสคงไว้ในเวนไ'5ขค www.§procurement.§o.th 

๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักพิระกันการเสนอราคาพร้อมกันกวรเสืนอรวควทางระบบกาฬด^อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนีงออ่างใค ตามรายการพจาวณา

๑. เครื่องช่วยกระบวนการบีมและพื่นคืนช้พผู้พิวย จำนวน ๖ เคย่ื'อง 

(๔๒.๒๗.๒๓.๐๖) จำนวน ๒๙๗,๐0๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทล้วน)

๒. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณช้พ พารามิเตอร ระบบรวมคูนย่ไม 

น้อยกว่า ๔ เตียง จำนวน ๖ เครือง (๔๒.๒๗.๒๓.๐๖) จำนวน ๔๙๗,๙๖๐■๐๐ บาท (หาแสนเกาหมนเจคพนเการอย 

หกสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นจำนวน ๙๙๔,๙๖๐.๐๐ บาท (แปดแสนเกาหมนสพนเการอยทกสบบาทถวน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือคราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เซ็คหรือครวฟท์

นันขำระตอเจ้าหน้าทีในวันทอนช้อเลนอ หรอก่อนวนนนไมเกน ๓ วนทากาว

๔.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในพิระเหคคามแนบที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักหวัพย์ที่ไค้วันอ^ญวคไห้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ‘ขย์และพิระกอบฐรกิจคํวพิระกันตวมห้ระกวศฃองธนาคารแห้งห้ระเทศ^ทย ตาม 

ราย'ขื่อบริษัทเงินทุน'ที่ธนาคารแห่ง'ประ1เท,ค1ไท1ย1แจ้ง1เวีย'น'ไห้ห'รวน โดยอนุโลมไห้(ช้คามคัวอย่วงหนังล้อค0วประกันฃอง 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยนายกำหนค

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือคราฟททธนาคารสั่งจ่วยหรือพัน5นัค1วัรนวลไทย^ อหห้งสือ 

คํ้า'ประกัน'ของบริษัทเงิน'ทุน,หรือบริษัทเงิน,ทุน'หลัก'ควัพ1ย'มา'ว'วง1ห็ย่นห,ลัก'ประกันการเลนุอราคาจะค้องล้งค้นฉนับ 

เอกสารดังกล่าวมาให้จังหวัคครวจสอนความลูกค้องไนวันพ.ี.......ห็̂ . . . กัพ ัสั่ใ'^.................................... ระหวาง

เวลา....o tta vo .....น. ส ืง ..... s V  .....น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูพิแนบ‘ของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังล้อคํ้าพิระกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเบีนหลักพิระกันกวรเสนอราคาไห้ระน ั^ ^ ฟวมสัาราย^ สัญญฟวมสัากำหนด 

ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเห็นผู้ยื่นช้อเ3นอ
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หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าประอันภายใน®๕ 

วันนับถัดจากวันที่จังหวัดใต้พิจารณาเห็นซอบรายงานผลข้ดเสือก^ นะการประกวดราคา^ ยบ^อยแสัว เวฯm"ร®,ม 

ฃ^สนอรายที่ค ัดเสือกไว้พี่เสนอราคาตํ่าลุดหรือ'1ข้คะแนนรวม?ง^ ดไม่ฟ้น ๓ ราย ให้คืนใข้ต่อเม ี่0'1̂ าสัญญ'1ห1อ 

ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอไต้พ้นจากข้จผูกพันแล้า

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ไ จะคนให้ใดยไมมดอกเนอ 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธ๋ึในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส ์คพ ี่น ี้ จังหวัตจะ

พิจารณาตัดสินโดยไข้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ

กรณ๊เข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการอื่นข้อเสนอ จัง'หรัต จะพิจารณาจาค

ราคาต่อรายการ

๖.๓ หากผ้ยื่นข้อเสนอราย'ใดมีคุณสมบัติ'ไม่ลูกดองตาม1ชอ ๒หรอยนหสกฐานการยนชอเสนอ

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวต 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอชองผู้อื่นข้อเสนอรายนี้น เจ้นแต่ ผู้อื่นข้อเสนอรายใตเสนอเออสารหาง 

เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุที่จะชายไม่ตรหล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาอเงื่อนใฃ 

ที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กหรอนิอส์ในส่วนห่ีนิใข้สาระส0าอัญและความแตก๙างใ^น 

ไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเนินการผิดพลาดเล็คน้อย คณะกรรมการก อาจ 

พิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผู้อื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอชองผูยนชอเสนอโดยไมมการผอนผน ในกรณดง

ต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวตราตา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กหรอนิคส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ชีอเอกสารประอวดราตาอิเส็อหรอนิอส 

ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ชองจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้าย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไชทีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เนินสาระสำคัญหรือมีผลหำให้เกิดความไต้เปรืยบ เสียเป1ยบแอ่ชื้อื่นฟ้อเสนอราย®น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอีเลกทรอนิกสหรอในการหาสญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการ'1}ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์'หรือ"จังหวัด:มีสิ'ทธิ1ให้1ผู้ย่ื'น'ข้อ1เส'น,อช้ีแ,จง'ข้อเห็'จจรืงเพ่ิ:มเติมไต้ จ ังหวัดมี 

สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่หำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ลูอต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้พี่สิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุต หรือราคาหนี่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ไต้ และอาจพิจารณาเสือกชื้อในจำนวน หรือชนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการได หรืออาจจะยกเลิกการ 

ประกวด^ราคาอเล็ก'ทรอนิกส์โดย,ไม่'พิจารณาจัดชื้อเลยก็ไต้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ชองทางราชการเนิน 

สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินชอง จังหวัดเนินเด็ดชาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีไต้ 

รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงไหษผู้อื่นข้อเสนอเนึ่นช้ืน้ีงงาน ไม่ว่าจะเนิน
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, ผู้ฮ่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอก^ทำการโดยไม่^ จ1ต

' การเสนอเอกสารอันเปีนเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราดา1’เทน เที่นด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตไจนคาดหนายใด้จ่าในิ0าจดำเปิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอเลกหรอนิกัสได คณะกรรมการท็จารณาผลการนิระดาด^ด'10เด็กทรอปิกส์ห1อ

จังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทไให้เอื่0ใต้จ่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดไเนินถารดามเ0กสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไห้เสร็จสมบูรณ์ หากคำขึ้แจงไม่เป็นที่รับทีงใต้ จังหาด มีสิทธิทีจะใม่รับข้อเสน0หรื0ใน่รัน 

^าของผู้ย ื่นข ้อเสนอรายฟ้น ทั้งนิ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกส่าวไม,มีสิทธิเรืยกรัองดำใช้จ่า0หรื0ดำเสียหายใดๆ จากจังหรัด

๖.๗ ก่อ'นลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาคยกเลิกการประกาดราคาอเสดหร0นดด หาด

ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะถารนิระถวดราดาหร ี0ที่ใด้รันการดัดเสือกฝ็ผลประโยซน^ วม 

กัน หรือมีส่วน'ได้'เสียกับผู้ย่ืน'ข้อเสนอ'รายอื่น หรือ,ขัด,นวาง'การ!’เข้ง'ข้น01จ่า'3เปีนธรรม หรือสมยอมกันกับ'ผู้ยื่,นข้อเสนอ 

รายอื่น หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการบุจรตอนใดในการเสนอราดา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซี่งเปีนผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อ

เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังดส่าว โดยจัดเรียง 

ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอชึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่บข้อเสนอรายอื่นใม่เกินร้0ยสะ 

๑๐ ที่จะเรืยกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามารรดหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ลือลัญขาตไิทย

หรือนิติบุคคลที่'จัด ตั้ง:ขึ้นตามกฎหมาย,ใทยเสนอ'ราคาสูงก'ว่า'ราค'าต่ํา1สุด'ขอ-พ นข้01เสนอขึ่งเป็น'ยุด1ด,ลธรรมดาที่มีใด้ลือ 

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างนิระเทดใม่เกินร้0ยสะ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจ้ด 

จ้างจากผู้ยื่น'ข้อเสนอ'ซึ่งเป็น'บุคคลธรรมดาที่ลือสัญ'ขา'ติไท1ย'หรือ'นิติ'ยุด'ดสท่ี1จัดต้ัง3ขึ้นตามกฎหมายใทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามารรดหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ลือสัญขาติใทยหรือนิติบูดดสที่จัดตั้1ที่นดานถนิ1'1มาย^ทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนถารทํ'1สัสุ!ญรดาม 

แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑■๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใม่สามารถส่งมอบสิ่งของใต้ดรบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗-® ผู้ขนะการประกวดราดา 

อเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระปในข้0 ๑•๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 

ภายใน ๗ วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้0ยสะ ๕ ของราดา 

ค่าสิงของ'ท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้'จังหวัดยึดลือ'ไว้ใน'ข*ณะทำสัญญา โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อ 

ไปนี้

(๑) เงินสด
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เซ็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ,นสังจ่าย ซ่ึงเ'น้นเช็คหรือดราฟทํลง'วัน'ท่ี'ท่ีใ.ช้เช้คห'รี'อดราฟท

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วนห'1การ

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในนิระเทค ตามตัวอย่างทีคณะกรรมการนไยบาย

กำหนด ดงระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเน้นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท ี่กรมบญ ^ ^ งกำหนด 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไตัรั'บอทุญาตใฟ้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และนิระก0บ ^ ก ิจกํ้านิระกันตามประกาศฃองธนาคารแพ่งประ ท̂ศไทย ตาม 

ราย'ซื่อบริษัทเงิน1ทุน'ที่ธนาคารแห่ง,ปร:ะเท'ศไท!ยเแจ้งเ'วี!ยนให้ทราบ โดยอนุโลมให1ข้ตามตัวอย่างหนังลือตํ้านิระกันฃอง 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนต ตังระบุในข้อ ®•๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายไม วัม นับลัดจากวันที่ผู้ชนะการนิระกาดรากา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาชื้อชายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ชื้อชื้งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งนิวง 

แ๓ ใหำเก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เนินผู้ชาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งชองได้ครบล้วนตามสัญญาชื้0ฃายห1อ 

ข้อตกลงเน้นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิงของไวเรยบรอยแลว 

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาชื้อขายแนบท้ายเอกลารนิระกาดราคา0เล็กทร0น ักส ัท ี่หว ิ0ช้0ตกลงท่ี0 

ขายเน้นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่0วัน 

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ฃนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาชื้อชายตามแบบตังระบุไนช้0 ๑■๓ หธี0 

ทำข้อตกลงชื้อเน้นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องชองสิ่งช0งที่ชื้0ชายที่เกิดชี้นภายไน 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องริบจัดการช่อมแชมแก้ไขไห้ไช้การได้ดี 

ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธ้ีในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการชือครังน ได้มาจากเงินงบประมาณเงนงบนิระมาก"1นิระจานิ พ'ก'

๒๔๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมอจังหวดไดรับอนุมตเงนคาพลดุจาก^นงบ

ประมาณ'!.)ระจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านัน

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เน้นผู้ชาย และได้ตกลงชื้อสิ่งชองตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งชองดังกล่าวเช้ามาจากด่างนิระเทศและช0'3นั'นต0งนา 

เข้'า:นา'โดยทางเรือ,โนเส้น'ทางท่ีมีเรือ'ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับชนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกมมาคม 

ประกาคกำหนด ผู้ยื่นช้อเสนอ'ซึ่งเน้นผู้ชาย'จะด้0'งนิร'ยัติ'ตาม1๚'ท:นาย'ว่าค้าายfก'ารส่งเสริมการพาณิชยนาวิ ดังที่

(๑) แจงการส่ังหรือนำสิ่งของที่ชื้อขายตังกล่าวเช้ามาจากด่างนิระเทคด่0กรมเช้าท้า 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างนิระเทศ เว้นแต่เน้นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
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(๒) จัดการ,ให้ส่ิง'ของที;ช้ือ'ขายดังกล่าว'บรรทุก'ได1ยเรี1อไทย หรื0 เรือชี่มีลื'ตริเข้'ณสียวกับ

เ?อ1ทย จากต่างปรน'ทศมายังป« t ทศ,เทย เพ ้เพ ่จะlm ทอนฺญา«จาก ก รม*ท ่า  ให้บรรทุกร่งซอฬ้นโดยฝ็ออืนที 

มใซเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกชองลงเรือ0น หรือเนินฃองท ี่^ มนต^ าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงชื้อเนินหนังลือ  ̂

ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นช้อเลน0 หรือเรืยกร้องจากผู้00กหนังลือดํ้า 

ประกันการยื่นข้อเสนอทันที, และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเลืยหายอื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาไห้เนิน 

ผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการนริหารพิสจัภาคริ-

๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธิทจะแก่ไขเพิ่มเติมเงื่อนไช หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรื0ช้0ตกลง

ซื้อเน้นหนังสือ ให้เน้นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการลูงลุด (ล้ามี)

๑๑.๕ ใบกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความชัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจนัยชองจังหวัด คำวินิจนัยดังกล่าวให้ลือเนินทีจัด และผู้ยืนข้อเลน0ไม่มีลิทริเรียก 

ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดชือในกรณีต่อไปนีได โดยทผูยนขอเลน0จะเรยกรอง 

ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้1นการจัดชื้อหรื0ที่ได้รันจัดลรรแตไม่เท้ยง 

พอที่จะทำการจัดชือครังนีต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดชื้อหรื0ที่ได้รันการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสน0รายอื่น หรือขัดขวางการแช่งชัน0ย่างเนินธรรม หรือสมยอมกัน 

กบผู้ยื่น'ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่'โนการ'•ลน0'ราคา ทัรี0,ล่อว่'าก'ระทำการทุจริตอื่นไดไนการเลน0ราตา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด ๆ/}รึถกร^า/ท เต่ค

ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (ฟ  ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ชี่ง00ก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชี0จ ัดจ ้างและการน ร ินาวต^จ ักร 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการชื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไห้เนินผู้ชายต้อง1'1ฎินตตามหกัก 

เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้ไดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประก0นการ

จังหวัดสามารถน่าผลการปฏิบัติงานแล้วเลร็จตามลัญญาช0งผู้ยื่นช้อเสนอชี่ไต้ริบการสัดเสือก 

ให้เน้นผ้ขายเพิ่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานชองขประ ก0นกวว
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