
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที…่…………./๒๕๕๙ 

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเกบ็เกลด็โลหติ จํานวน ๖๐๐ STES 
ตามประกาศจงัหวดัตราด 

ลงวันที…่………..กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 

จังหวัดตราด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บ 
เกล็ดโลหิต จาํนวน ๖๐๐ SETS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของ
แท ้ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพทีจ่ะใช้งานได้ทันท ีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี ้ โดยมีข้อแนะนํา และ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ์  
      ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
      ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๑.๓ แบบสญัญาซื้อขาย 
      ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 

(๑) หลักประกนัการเสนอราคา 
(๒) หลักประกนัสัญญา 

    ๑.๕ บทนิยาม 
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

    ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 

๒. คณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
            ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกลา่ว  

    ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง 
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

    ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

     ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
       ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสญัญาตามที ่กวพ. กําหนด 
 
 
 

๒.๖ บุคคล... 
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       ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 
       ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส ์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

     ๒.๘ คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี 
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

๓. หลกัฐานการยื่นข้อเสนอ 
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกไว้เป็น ๒ ส่วน คือ 
      ๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                              
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ    
หุ้นรายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา 
ที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
         (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
       (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
   ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี ้
      (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
      (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอํานาจ 

ให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
   (๓) หลักประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

      (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
 
  

            
   ๔. การเสนอราคา... 
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๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย     

อิเล็กทรอนิกสต์ามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มี
เง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
      ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กลุ่มงานพสัดุ โรงพยาบาลตราด  
  ราคาทีเ่สนอ จะต้องเสนอกาํหนดยืนราคาไมน่้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
           ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
ใบสั่งซื้อในแต่ละคราว 

    ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต ไปพร้อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบ 
การพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 

  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้
มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค ์
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสต์รวจสอบภายใน ๗ วัน 

    ๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสท์ั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

    ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที…่………พฤศิจายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบัติ 
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 
(๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่  
 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสก์่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษ ผูเ้สนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว  
 

ผู้เสนอราคา... 
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  ผู้เสนอราคาทีถ่กูตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาทีม่ผีลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ 
ราคาทีก่ระทําการอันเปน็การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลดักระทรวง
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณข์องปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า การยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวง  
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
  ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
        (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้าม)ี รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
        (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาํหนด 
        (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
        (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 

  ๕. หลกัประกนัการเสนอราคา 
      ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด จํานวน ๑๙๒,๔๕๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น
สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    
      ๕.๑  หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

    ๕.๒  เช็คทีธ่นาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนการเสนอราคาทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร 
       ๕.๓  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  กรณีที่ผู้เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ 
..........พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 1๖.๓0 น. 
  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลําดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผูเ้สนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

  ๖. หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณา 
      ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่าํสดุ และจะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ 
 
 

๖.๒ หากผู้เสนอ... 
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       ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามขอ้ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น 

     ๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี 
ดังต่อไปนี ้

(๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบญัชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง 
อย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
        ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสญัญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

     ๖.๕ จังหวัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่สนอ 
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง 
ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งจังหวัด จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสแ์ละลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตทุี่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอ้เสนอแทน เป็นต้น 

     ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาทีม่ีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลอืกเป็นผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอาํนาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับคดัเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ 
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

๗. การทําสญัญาซื้อขาย 
     ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
แทนการทําสญัญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
 

๗.๒ ในกรณี...  



- 7 - 

    ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์จะต้องทําสญัญาซื้อขายตามแบบสญัญาดงัระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ใหจ้ังหวัดยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือก่อนหน้านั้น 

ไม่เกิน ๓ วันทาํการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ 

ในข้อ ๑.๔ (๒) 
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งช่ือเวียนให้
ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นบัถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  

(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

๘. อัตราคา่ปรบั 
      ค่าปรับตามแบบสญัญาซื้อขายข้อ ๑๐ ใหค้ิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน  
 

๙. การรบัประกันความชาํรดุบกพร่อง 
      ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายทีเ่กดิขึ้นภายใน
ระยะเวลาตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละรายการ นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

๑๐. ข้อสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
      ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินบาํรุงโรงพยาบาลตราด 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบํารุง
โรงพยาบาลตราด แล้วเท่านั้น  

    ๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ 
ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์แล้ว ถา้ผูข้ายจะต้องสั่งหรอืนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น 
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเปน็ผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการพาณิชยนาวี 
ดังนี้         

(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(๒) จัดการให้... 
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         (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่น 

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

     ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นข้อเสนอทันทแีละอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้าม)ี รวมท้ังจะพิจารณา ให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

     ๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
        

 
 

จังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ร่าง 
 

ประกาศจังหวัดตราด 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชดุเจาะเก็บเกล็ดโลหติ  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
------------------------------------------------------- 

 

จังหวัดตราด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จาํนวน 4 รายการ  
โ
  

ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คือ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จํานวน ๖๐๐ SETS โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
๒.  ไม่เป็นผูท้ีถู่กระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่จังหวัดตราด 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๕.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา 
และห้ามทําสญัญาตามที ่กวพ. กําหนด 
  ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 
  ๗.  บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากับหน่วยงานภาครฐั ซึ่งได้ดําเนินการจดัซือ้จัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๘.  คูส่ัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมืน่บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

กําหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  
..................พฤศจิกายน 2559 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนกิส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่................พฤศจกิายน 2559 ถึงวันที่ .......... 
พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trathospital.go.th หรือ www.gprocurment.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๙๕๒ ๒๗๒๒, ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๔๐ ถึง ๑ ต่อ ๖๔๘ ,๖๒๔ ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ ณ วันที่       กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 

 
 
 

http://www.trathospital.go.th/
http://www.gprocurment.go.th/
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