
           
 
 

 

  
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

กรมแพทย์ทหารเรือ 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องท้าน้้าเย็นแบบประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing 

 แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

          
 

                โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อม
ติดต้ังเครื่องท้าน้้าเย็นแบบประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(Air Cooled Water Chiller) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้าน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. เครื่องท้าน้้าเย็นแบบประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)   จ้านวน  ๑ รายการ  
 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก้าหนด ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
        ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
 
 
 



 
  -๒- 
 
 
 
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก้าหนด   
 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 
 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก้าหนด 
  ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีผลงานด้านการขายพร้อมติดตั้งเครื่องท้าน้้าเย็นแบบประสิทธิภาพสูง 
ชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) ขนาด ๒๖๐ 
ตันความเย็นขึ้นไป ในวงเงินไม่ต่้ากว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา และเป็นผลงานที่ดี 
ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ส่งมอบผลงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยยื่นส้าเนาหนังสือ
รับรองผลงานและส้าเนาหนังสือสัญญาซื้อจ้างจากหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา เป็นหลักฐานในวันยื่น
เสนอราคา พร้อมทั้งน้าต้นฉบับตัวจริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการในวันท้าสัญญา  
 
   ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน
วันที่   ม.ค.๖๔    ระหว่างเวลา.......๐๘.๓๐..........น. ถึง........ ๑๖.๓๐ .............น. 
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
 
 
 
 
 
 



 
  -๓- 
 
 
 
 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ     -         บาท 
(   ) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และช้าระเงินผ่านทางธนาคาร 
ตั้งแต่วันที่....................... ถึงวันที่....................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช้าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
 ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.pinklao.go.th ห รื อ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๗๕ ๒๘๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง รพ.ฯ ผ่านทางอีเมล์ wanchai73@gmail.com หรือ wanchai.bu@navy.mi.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด ภายในวันที่ -  โดย  รพ.ฯ  จะชี้ แจงรายละเ อียดดั งกล่ า วผ่ านทาง เว็บ ไซต์ 
www.pinklao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่  ..........-.........................................  
  
  ประกาศ ณ วันที่   ๒๓   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                   พลเรือตรี นิธิ  พงศ์อนันต์ 
                                     (นิธิ  พงศ์อนันต์) 
         ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
           กรมแพทย์ทหารเรือ 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gprocurement.go.th/
mailto:wanchai73@gmail.com


 

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่๔๗/๒๕๖๔ 
การซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องท้าน้้าเย็นแบบประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing 

แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
ลงวันที ่  ๒๓   ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

                                                  ------------------------------ 

  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “รพ.ฯ”  มีความ

ประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

  ๑. เครื่องท้าน้้าเย็นแบบประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)     จ้านวน      ๑ รายการ  

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและ

มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดย

มีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้ 

  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย  
   ๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน 

      (๑) หลักประกันการเสนอราคา (เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ต้องยื่น) 
                   (๒) หลักประกันสัญญา 
                   (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

   ๑.๕   บทนิยาม 
   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
           (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
         ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
           (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
           (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
  ๑.๗  ...........................ฯลฯ.................................. 
 
 



 
 (๒) 
 
 
  

  ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

   ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก้าหนด ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
        ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก้าหนด 
 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 
 ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก้าหนด 
 
 
 
 



 
  (๓) 
 
 
 ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการซ่อม และบ้ารุงรักษา 
เครื่องท้าน้้าเย็นชนิด Oil Free Magnetic Bearing Water Chiller โดยจะต้องมีวิศวกร และช่างที่มีความช้านาญ
ประจ้าส้านักงาน ภายในประเทศไทย และในกรณีที่ เครื่องเกิดขัดข้อง ผู้เสนอราคาจะต้องมีบุคลากรที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาของเครื่องได้เป็นอย่างดี โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานมา
แสดงเป็นหลักฐาน 
 ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO:9001:2015 หรือมาตรฐาน ISO:9001 ที่ใหม่กว่า 
  ๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท้างาน ตามขอบเขตของงานในโครงการนี้ และ
จะต้องมีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรเครื่องกลและสามัญวิศวกรไฟฟ้าหรือสูงกว่า (อาจจะ๑หรือ๒คนแต่ต้องมีใบ
ประกอบวิชาชีพทั้งระดับสามัญวิศวกรเครื่องกลและสามัญวิศวกรไฟฟ้า ให้ยื่นหลักฐานพร้อมการเสนอราคา) 
ควบคุมการติดตั้ง 
 ๒.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีผลงานด้านการขายพร้อมติดตั้งเครื่องท้าน้้าเย็นแบบประสิทธิภาพ
สูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) ขนาด 
๒๖๐ ตันความเย็นขึ้นไป ในวงเงินไม่ต่้ากว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา และเป็นผลงานที่ดี 
ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ส่งมอบผลงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยยื่นส้าเนาหนังสือ
รับรองผลงานและส้าเนาหนังสือสัญญาซื้อจ้างจากหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา เป็นหลักฐานในวันยื่น
เสนอราคา พร้อมทั้งน้าต้นฉบับตัวจริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการในวันท้าสัญญา  
   
 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
        ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัดให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                  (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง 

 



   
  (๔) 

 
 
        (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
       (๔) ........(ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด้าเนินการจัดจ้างเห็นสมควรก้าหนด

เช่น ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)  
       (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)   
 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ครบถ้วน ถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)ให้ โดยผู้
ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 
     ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนกระท้าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ้านาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

       (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔  
 (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

       (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)ให้ โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
   ๔. การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท้าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)   
       ๔.๒ ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้
แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ       
 



 
   (๕) 
 
 
 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...........๙๐.....วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
     ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน.... ๑๘๐........วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รพ.ฯ ให้ส่งมอบพัสด ุ
     ๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ สินค้า 
ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ รพ.ฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
   ส้าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน 
 ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ้านวน            
และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ รพ.ฯ ก้าหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ้านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน้ามาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่        ร ะ ห ว่ า ง
เวลา        น. ถึง น.  ณ รพ.ฯ   
 
  ทั้งนี้ รพ.ฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่
เหลือหรือไม่ใช้แล้ว รพ.ฯจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ       
 ๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่    ระหว่างเวลา   น. ถึง             น. และ
เวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
  เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆโดยเด็ดขาด 
 ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือ
เป็นการเสนอราคาให้แก่ รพ.ฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



 
 (๖) 
 
 
 
 ๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  และ รพ.ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ รพ.ฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้า
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ รพ.ฯ 
 ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่ก้าหนด 
  (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th          
 
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้ส้าหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ เกินกว่า  
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ้านวน   -   บาท       (  -  ) 
 ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการ   
 ๕.๒  หนั งสื อค้้ าประกัน อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของธนาคารภายในประ เทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก้าหนด 
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                       ๕.๔ หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจกรรมเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 
  (๗) 
 
 
 
  กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน้าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ รพ.ฯ ตรวจสอบความถูกต้องภายในวันที่  -   ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.   
  กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้  
 (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้า รายที่
สัญญาร่วมค้าก้าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ รพ.ฯ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้้าประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันที่ รพ.ฯได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้
ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่้าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
       ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รพ.ฯ จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์      หลักเกณฑ์ราคา       
       ๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  
      (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รพ.ฯ จะพิจาณาจาก   
ราคารวม    
     ๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ รพ.ฯ ก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่
สาระส้าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท้าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 
 



 
  (๘) 
 
 
 
     ๖.๔ รพ.ฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ รพ.ฯ 
  (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
     ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ รพ.ฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ รพ.ฯ มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 ๖.๖ รพ.ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซ้ือ ในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ รพ.ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง รพ.ฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็น 
ผู้ทิ้งงาน ไมว่่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท้า
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน 
เป็นต้น 
 
 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ รพ.ฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด้าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จาก รพ.ฯ 
 ๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา รพ.ฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท้าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 
 
 



 
  (๙) 
 
 
 ๗. การท้าสัญญาซื้อขาย 
  ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 
๕ วันท้าการ นับแต่วันที่ท้าข้อตกลงซื้อ รพ.ฯจะพิจารณาจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท้าสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ได ้

 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ 
วันท้าการ หรือ รพ.ฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท้าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท้าข้อตกลงเป็นหนังสือกับ รพ.ฯ 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของ
ราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ รพ.ฯ ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

     (๑) เงินสด 
     (๒) เช็คท่ีหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ ที่ใช้เช็ค หรือ ดราฟท์

นั้น ช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท้าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการ 
     (๓) หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด 
      (๔) หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)    
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
               หลักประกันนี้จะไม่คืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซ่ึง รพ.ฯ ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
     รพ.ฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และ รพ.ฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
 ๙. อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ  ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 
 



 
  (๑๐) 
 
 
  
            ๑๐. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 

                ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท้า
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า     ๕  ปี  (ตามเอกสารต่อท้ายสัญญาฯ) นับถัดจากวันที่ รพ.ฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๒    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

 
            ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

  ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ...-......ของราคาพัสดุที่เสนอขาย
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้้าประกัน หรือ
หนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ รพ.ฯ ก่อนการ
รับเงินล่วงหน้านั้น 
          ๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ  
                  ๑๒.๑ เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินรายรับสถานพยาบาล รพ.ฯ 
     ๑๒.๒ เมื่อ รพ.ฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
น้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 

              (๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                       (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทนวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

             (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
          ๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง รพ.ฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ก้าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗  รพ.ฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
 



 
  (๑๑) 
 
 
 
          ๑๒.๔ รพ.ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 ๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัยของ รพ.ฯ ค้าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 ๑๒.๖ รพ.ฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จาก รพ.ฯ ไม่ได้ 
 (๑) รพ.ฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ท้าการจัดซื้อครั้งนีต้่อไป 
 (๒) มีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 (๓) การท้าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รพ.ฯ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
 (๔) กรณีอ่ืนในท้านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ ได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครดั 
       ๑๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 รพ.ฯ  สามารถน้าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพ่ือน้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท้าสัญญากับ รพ.ฯ  ไว้ชั่วคราว 
   นาวาเอก สาวิตต์  อัมพรอารีกุล 
       (สาวิตต์  อัมพรอารีกุล) 
            หน.เจ้าหน้าที่ 

 
 

          
 
 
 


