
ประกาศสถาบนัคซบาลแหง่ชาติ ในพระอปุถมัภส์มเดจ็พระเจา้พีบ่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทรองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ จง้หวดัลาปาง 

เร่ือง ประกวดราคาซือ้จดัซือ้ครุภณัฑท์างการแพทย์และครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ ถวัยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

สถาบันคซบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ๆ มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ 
แพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ถัวยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการ 
ประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๔๕๒,๙๑๐.๙๘ บาท (สิบล้านส่ีแสนห้าหม่ืนสองพันเก้าร้อยสิบบาทเก้าสิบแปด 
สตางค์) ตามรายการ ดังน้ี

๑. ผลิตภัณฑ์เอ็กซเรย์เพ่ือวินิจฉัยโรค จำนวน ๑ เคร่ือง
(๔๒.๒๐.๑๘.๐๐ )

จำนวน๒. เคริองนับเมิดเลิอด ๑ เคริอง
(๔๑.๑๒.๒๖.๐๔ )
๓. ชุดอุปกรณ์ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเม จำนวน ๑ เคร่ือง
อเรส พีซีอาร์ จำเพาะชองยีน 
(๔๑.๑๐.๖๓.๐๒ )
๔. กล้องส่องและอุปกรณ์สำหรับใช้ใน จำนวน ๒ ชุด
กำรวินิจฉัยและรักษาโรค 
( ๔ ๒ . ๑ ๘ . ๒ ๐ .๐ ๐  )

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมปติ ดังต่อโปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานชองรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท้ัน]ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวิในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานชองหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการชองนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา



๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพชายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ึนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่สถาบันคซบาลแห่งชาติ 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟา้กลัยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์การอุตสาหกรรม 
ปาไม้ จังหวัดลำปาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่ง 
ข้นอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมซ้ืนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ิความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government P rocurem ent: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurem ent ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป. 
ช. กำหนด

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 
สูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 
แต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวัน
ท ี่...................... ระหวา่งเวลา........................ น. ถ งึ ........................ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาจุดละ ๓๐๐.๐0 บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตัง้แตว่นัที่....................... ถึงวัน
ท ี่...................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระ
เงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต้ infogrthailandelephant.org หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรคัพทํหมายเลข ๐๕๔๘๒๙๓๐๐ โนวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลัก,ษณะเฉพาะโปรดสอบถามมายัง 
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช 
นครินทร์องค์การอุตสาหกรรมปาไม้ จังหวัดลำปาง ผ่านทางอีเมล์ info@ thailandelephant.org หรือช่องทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวนัที่......................โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง
เธอ เจา้ฟา้กลัยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์การอุตสาหกรรมปาไม้ จังหวัดลำปางจะช้ีแจงราย 
ละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ info(S)thaitandelephant.org และ www.gprocurement.go.th ในวัน 
ท ี.่.....................

ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)

http://www.gprocurement.go.th
mailto:info@thailandelephant.org
http://www.gprocurement.go.th


ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคซบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ๆ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี เ£>) 
โนระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขท่ี

การซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ 
ตามประกาศ สถาบันคขบาลแห่งขาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 

นราธิวาสราชนครินทร์องคการอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง 
ลงวันท่ี พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สถาบนัคซบาลแหง่ชาต ิในพระอปุถมัภฯ์ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ "สำนกังาน" มคีวามประสงคจ์ะประกวด 
ราคาซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ตามรายการ ดงันี้

๑. ผลติภณัฑเ์อก็ซเรยเ์พือ่วนิจิฉยัโรค จำนวน ๑ เคร่ือง
(๔๒.๒๐.๑๘.๐๐ )
๒. เครือ่งนบัเมด็เลอืด จำนวน ๑ เครอง
(๔๑.๑๒.๒๖.๐๔ )
๓. ขดุอปุกรถ!ปฏกิริิยาลกูโซโ่พลเีม จำนวน ๑ เคร่ือง
อเรส พซีอีาร ีจำเพาะของยนี 
(๔๑.๑๐.๖๓.๐๒)
๔. กล้องสอ่งและอุปกรณส์ำหรับใชใ้น จำนวน ๒ ขุด
การวนิจิฉยัและรกัษาโรค 
( ๔ ๒ .๑ ๘ .๒ ๐ .๐ ๐  )

พสัดทุีจ่ะซือ้นีต้อ้งเนนิของแท ้ของใหม่ ไมเ่คยใชง้านมากอ่น ไมเ่นนิของเกา่เกบ็ อยูใ่นสภาพทีจ่ะใชง้านไดท้นัทแีละม ี
คณุลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสฉ์บบันีโ้ดยมชีอ้ 
แนะนำและขอ้กำหนด ดังตอ่ไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ของครภุณัฑท์างการแพทยแ์ละครภุณัฑว์ทิยาคาสตรี

จำนวน ๙ ฉบับ
๑ 1๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ำหนดไวใ้นระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
๑.๓ สญัญาซือ้ขายทัว่ไป
๑.๔ แบบหนงัสอืค้ําประกัน



(๑) หลกัประกนัสญัญา 
๑.๕ บทนยิาม

(๑) ผู้มีผลประโยซนร่์วมกัน 
(๒) การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม 

๑.๖ แบบบญัชเีอกสารทีก่ำหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
(๑) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ 
(๒) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒

๒. คุณสมบัตฃองผู้ยี่บข้อเสนอ
๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว ้

ชัว่คราว เนือ่งจากเปน็ผูท้ีโ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๒.๕ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไวใ้นบญัชรีายซือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนขือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งาน 
ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผู ้
จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๒.๖ มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและ 
การบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดในราซกจิจานเบกษา

๒.๗ เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีขายพสัดทุีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๒.๘ ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยขนร่ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก ่ สำนกังาน 

ณ รนัประกาศประ่กวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำกา่รอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมใน 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๒.๙ ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัเอกสทิธหรอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล 
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธและความคุม้กนัเขน่วา่นัน้

๒.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(E lectronic G overnm ent P rocurem ent: e  - GP) ของกรมบญัชกีลาง

๒.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไดร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
ดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (E lectronic G overnm ent P rocurem ent ะ e  - GP) ของกรมบญัชกีลาง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ข. กำหนด

๒.๑๒ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเปน็ผูไ้มแ่สดงบญัชรีายรบัรายจา่ย หรอืแสดงบญัชรีาย 
รบัรายจา่ยไมถ่กูตอ้งครบถว้นในสาระสำคญั ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด



๒.๑๓ ผูย้ืน่ขอ้เลนอซึง่ไดร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งรบัและจา่ยเงนิผา่นบญัซธีนาคาร เวน้แต ่
การจา่ยเงนิแตล่ะครัง้ซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเปน็เงนิสดกไ็ด ้ตามที,คณะกรรมการ ป.ป.ซ. 
กำหนด

๓ .  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็นติบิคุคล
(ก) หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล บญัชรีายซือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(ข) บรษิทัจำกดัหรอืบรษิทัมหาซนจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล หนังสือบริคณห้สนธิ บญัชรีายซือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีูถ้อืหุน้ราย 
ใหญ ่ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๒) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใิซ,นติบิคุคล ใหย่ื้น 
สำเนาบตัรประจํๆ ตวัประซาชนซองผู้น้ัน สำเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงืการเขา้เปน็หุน้สว่น (ถา้ม)ี สำเนาบตัรประจำดวั ่
ประซาซนของผูเ้ปน็หุน้สว่น หรอืสำเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ปน็หุน้สว่นทีม่ไีดถ้อืสญัชาตไิทย พรอ้มทัง้รบัรองสำเนา 
ถกูตอ้ง

(๓) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเปน็ผูร้ว่มคา้ ใหย้ืน่สำเนา 
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีร่ะบไุวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

(๔) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบยีนพาณชิย์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐)

(๔) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ ตามแบบในขอ้ ๑ .๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (P ortab le D ocum ent 
Form at)

ทัง้นี ้เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟสเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบในขอ้ ๑ .๖ (๑) 
ใหเ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม'ตอ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (P ortab le D ocum ent Form at) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอมอบอำนาจใหบ้คุคลอืน่กระทำการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ 

อำนาจซึง่ตดิอากรแสตมบตีามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอำนาจและผูร้บัมอบอำนาจทัง้นีห้ากผู ้
รบัมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมดาตอ้งเปน็ผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

(๒) แคตตาลอ็กและ/หรอืแบบรปูรายการละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔



(๓) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (P ortab le D ocum ent 
Form at)

ทัง้นี ้ เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ครบ 
ถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ตามแบบในขอ้ ๑ .๖ (๒) 
ใหเ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (P ortab le D ocum ent Form at) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนกิสต์ามทีก่ำหนดไรใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะตอ้งกรอก 
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทำการยนืยนัดวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมต่อ้งแนบใบ 
เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (P ortab le D ocum ent Form at)

๔.๒ ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาท และเสนอราคาไดเ้พยีงครัง้เดยีวและราคา
เดยีวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอ่หนว่ย และหรอืตอ่รายการ ตามเง่ือนไขทีร่ะบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง 
ทัง้นี ้ราคารวมทีเ่สนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ใหถื้อตัวหนงัสอืเปน็ 
สำคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ ค่าขนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใขจ้า่ยอืน่ๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห ้ณ สถาบนัคขบาลแหง่ชาต ิในพระอปุถมัภ์ๆ

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำหนดยนืราคาไมน่อ้ยกวา่ ๖๐ วัน ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรบัผดิขอบราคาทีต่นไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามไิด้

๔.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กนิ ๑๒๐ วัน นบัถดัจากวันลง
นามในสญัญาซือ้ขาย หรือวันทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจ้งจาก สำนกังาน ใหส่้งมอบพสัดุ

๔.๔ ผูย้นืขอ้เสนอจะตอ้งสง่แคตตาลอ็ก และหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของ
ครภุณัฑท์างการแพทยแ์ละครภูณัฑว์ทิยาศาสตรไ์ปพรอ้มการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย 
อเิลก็ทรอนกิส ์ เพือ่ประกอบการพจิารณา หลกัฐานดงักลา่วนี ้สำนกังานจะยดืไวเ้ปน็เอกสารของทางราขการ

สำหรบัแคตตาลอ็กทีแ่นบใหพ้จิารณา หากเปน็สำเนารปูถา่ยจะตอ้งรบัรองสำเนาถกูตอ้ง 
โดยผูม้อีำนาจทำนติกิรรมแทนนติบิคุคล หากคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์มคีวาม 
ประสงคจ์ะขอดตูน้ฉบับแคตตาล็อก ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งนา่ตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสต์รวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ กอ่นเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ 
ฯลฯใหถ้ถีว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดเสยีกอ่นทีจ่ะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเงือ่นไขใน 
เอกสารประกวดราคาซือ้อเิลก็ทรอนกิส์

๔.๖ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อเิลก็ทรอนกิสใ์นวนัที ่     ระหวา่งเวลา   น. ถืง  ............... . น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถ้อืตามเวลาของระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฑ์



เมือ่พน้กำหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกลารการยืน่ขอ้เลนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็‘ขาด

๔.๘ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัทำเอกสารสำหรบัใขใ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท PDF File (P o rtab le  D ocum ent Form at) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถกูตอ้ง และซดัเจนของเอกสาร PDF File กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (U pload) เพือ่เปน็การ 
เสนอราคาใหแ้ก ่ สำนกังาน ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๙ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์จะดำเนนิการตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยซนรัว่มกนัถบ้ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ ตามขอ้ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ คณะ 
กรรมการฯ จะตดัรายซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสว์า่ ก่อนหรือในขณะที ่
มกีารพจิารณาขอ้เสนอ มผีูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การซดัขวางการแขง่ขน้อยา่งเปน็ธรรมตามขอ้ ๑ . ๔ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่วา่มกีารกระทำอนัเปน็การซดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัราย 
ซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ และสำนกังาน จะพจิารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอตงักลา่วเปน็ผูท้ิง้ 
งาน เจน้แต ่ สำนกังาน จะพจิารณาเหน็วา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้มใีซเ่ปน็ผู!้เริม่ใหม้กีารกระทำตงักลา่วและไดใ้หค้วาม 
รว่มมอืเปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณาของ สำนกังาน

๔.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตั ิ ตงันี้
(๑) ปฏบิตัติามเง่ือนไขทีร่ะบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีืน่ๆ (ถา้ม)ี รวมคา่ใช้

จา่ยทิง้ปวงไวด้ว้ยแลว้
(๓) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามรนั เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมไ่ด้
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทำความเขา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ยวธิ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบญัชกีลางทีแ่สดงไว้โนเว็บไซต์ w w w .gprocurem entgo .th  
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ๋ในการพิจารณา

๔.๑ โนการพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี ้สำนกังานจะ 
พจิารณาตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา

๔.๒ การพจิารณาผูซ้นะการยืน่ขอ้เสนอ
กรณใีชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ สำนกังาน จะพจิารณาจาก

ราคาตอ่รายการ
๔.๓ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยืน่ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แต ่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอ

http://www.gprocurementgo.th


เอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสิดทีจ่ะขายไมค่รบถว้น หรอืเลนอรายละเอยีดแตกตา่งไป 
จากเงือ่นไขทีส่ำนกังานกำหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ในสว่นทีม่ใิชส่าระสำคญัและ 
ความแตกตา่งนัน้ไมม่ผีลทำใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะ 
กรรมการฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้

๕.๔ สำนกังานสงวนสทิธไมพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนัในกรณี
ตังต่อไปน้ี

(๑) ไมป่รากฏซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชรีายซือ่ผูร้บัเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์างระบบคดัชือ้คดัขา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืนญัช่รีายซือ่ผูช้ือ้เอกสารประกวดรา่คาอเิลก็ทรอนกิส ์
ทางระบบคดัชือ้คดัขา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ของสำนกังาน

(๒) ไมก่รอกซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบคดัชือ้คดัขา้งดว้ย
อเิลก็ทรอนกิส์

(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีก่ำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่ปน็สาระสำคญั หรอืมผีลทำใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแกผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่

๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืในการทำสญัญา คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืสำนกังานมสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอขีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได ้สำนัก 
งาน มสีทิธิทีจ่ะไมรั่บข้อเสนอ ไมร่บัราคา หรอืไมท่ำสญัญา หากขอ้เทจ็จรงิดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง

๕.๖ สำนักงาบทรงไว้ซ่ืงสิทธิที,จะไมร่บัราคาตํา่สดุ หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอ
ทัง้หมดก1ึด ้และอาจพจิารณาเลอืกชือ้ในจำนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะยกเลกิการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาคดัชือ้เลยกไ็ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้เพือ่ประโยซนขิองทางราขการเปน็ 
สำคญั และใหถ้อืวา่การตดัสนิของ สำนกังานเปน็เดด็ขาด ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใขจ้า่ย หรอืคา่เสยีหายใดๆ มิได้ 
รวมทัง้สำนกังาน จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ละลงโทษผูย้นืขอ้เสนอเปน็ผูท้ิง้งาน ไมว่า่จะ 
เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม หากมเีหตทุีเ่ซือ่ถอืไดว้า่การยืน่ขอ้เสนอกระทำการโดยไมส่จุรติ เช่น 
การเสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรอืใขซ้ือ่บคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดำเนนิ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืสำนกั
งาน จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนัน้ขีแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ำใหเ้ชือ่ไดว้า่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถดำเนนิการตามเอกสาร 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากค0าชืแ้จงไมเ่ปน็ทีรั่บพงิได ้สำนกังาน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ 
รับราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักลา่วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใขจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากสำนกั
งาน

๕.๗ กอ่นลงนามในสญัญาสำนกังานอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
หากปรากฏวา่มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีช่นะการประกวดราคาหรอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมผีลประโยขน ์
ร่วมกนั หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้ 
เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืลอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดใบการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซื้อขาย



๖.๑ ในกรณทีีผู่ซ้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์สามารถสง่มอบสิง่ของไดค้รบถว้นภาย 
ใน ๔ วนัทำการ นบัแตว่นัทีท่ำขอ้ตกลงซือ้สำนกังานจะพจิารณาจดัทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืแทนการทำสญัญาตามแบบ 
สญัญาดงัระบ ุในขอ้ ๑.๓ ก็ใด้

๖.๒ ในกรณทีีผู่ซ้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์มส่ามารถสง่มอบสิง่ของไดค้รบถว้น 
ภายใน ๔ วนัทำการ หรอืสำนกังานเหน็วา่ไมส่มควรจดัทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื ตามขอ้ ๖.๑ ผูซ้นะการประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอืทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื กบัสำนกังาน 
ภายใน ๗ วัน นบัถดัจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเปน็จำนวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ ๑๐ ของราคา 
คา่สิง่ของทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หส้ำนกังานยดึถอืไวใ้นขณะทำสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงั 
ต่อไปน้ี

(๑) เงินสด
(๒) เชค็หรอืดราฟททํีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ย ซึง่เปน็เชค็หรอืดราฟทลํงวนัทีท่ีใ่ขเ้ชค็หรอืดราฟทํ

นัน้ขำระตอ่เจา้หนา้ทีไ่นวนัทำสญัญา หรือก่อนวันนัน้ไม่เกิน ๓ วนัทำการ
(๓) หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวธิกีารทีก่รมนญัขกีลางกำหนด ยกเวน้ 
รนาศารยโูอน ิจำกดั (มหาขน)

(๔) หนงัสอืคํา้ประกนัของบรษิทัเงินทนุ หรือบรษิทัเงินทนุหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนญุาตให้
ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม 
รายซือ่บรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํา้ประกนัของ 
ธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑ . ๔ (๒)

(๔) พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจ้ะคนใหโ้ดยไมมดอกเบีย้ภายใน ๑๔ วัน นบัถดัจากวนัทีผู่ซ้นะการประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิส ์ (ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแลว้
หลกัประกนันีจ้ะคนืใหไ้ดยไมม่ดีอกเบีย้ ตามอัตราสว่นของพสัดทุีซ่ือ้ซึง่สำนกังานไดรั้บมอบไว้แล้ว 
โดยกำหนดเวลาในภารยืน่ค0าฃอรบัเงินประกนัคนืภายในเวลาอนัสมควรซึง่ไมค่วรนอ้ยกวา่ ๑ 

เดอืน นบัตัง้แตพ่น้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญา หากคูส่ญัญาไมม่ารบัเงนิภายในกำหนดดงักลา่วใหถ้อืวา่สละสทิธทิีจ่ะรบั 
เงนิประกนัสญัญาคนืตัง้แตว่นัครบกำหนดตามสญัญาและยนิยอมให ้อ.อ.ป. ใหน้ำเงนิประกนัสญัญาตกเปน็เงนิรายได ้
ของ อ.อ.ป.

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนกังาน จะจา่ยคา่สิง่ของซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอีากรอืน่ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ 

ปวงแลว้ใหแ้กผู่ย้ืน่ขอ้เสนอทไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูข้าย เมือ่ผูข้ายไดส้ง่มอบสิง่ของไดค้รบถว้นตามสญัญาซือ้ขาย 
หรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื และสำนกังาน ไดต้รวจรบัมอบสิง่ของไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

๘. อัตราค่าปรับ



คา่ปรบัตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีห้รอืขอ้ตกลงซือ้ 
ขายเปน็หนงัสอื ใหค้ดิในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิง่ของทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบตอ่วนั 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่ไดท้ำสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุนขอ้ ๑ .๓ หรือ 

ทำขอ้ตกลงซือ้เปน็หนงัสอื แลว้แตก่รณ ีจะตอ้งรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่งของสิง่ของทีซ่ือ้ขายทีเ่กดิขึน้ภายใน 
ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี นบัถดัจากวนัที ่ สำนกังาน ได้รับมอบสิง่ของ โดยตอ้งรบีจดัการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ชก้าร
ไดด้ดีงัเดมิภายใน ๗ วัน นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความชำรดุบกพรอ่ง 

๑0. ข้อสงวนสิท!&นการย่ืนข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงนิคา่พสัดสุำหรบัการซือ้ครัง้นี ้ไดม้าจากเงนิงบประมาณเงนิงบประมาณประจำป ี พ.ศ.

๒๕๖๑

การลงนามในสญัญาจะกระทำได ้ตอ่เมือ่สำนกังานไดร้บัอนมุตีเิงนิคา่พสัดจุากเงนิงบ 
ประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๑ แลว้เทา่นัน้

๑๐.๒ เมือ่สำนกังานไดค้ดัเสอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูข้าย และไดต้กลงซือ้สิง่ของตาม 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรอืน0าสิง่ของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศและของนัน้ตอ้ง 
นำเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูข้ายจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณขิยนาว ี ดัง 
น

(๑) แจง้การสัง่หรอืนำสิง่ของทีซ่ือ้ขายดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ 
ภายใน ๗ วัน นบัตัง้แตว่นัทีผู่ข้ายสัง่ หรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ได้

(๒) จดัการใหส้ิง่ของทีซ่ือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิซน่เดยีวกบั 
เรอืไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิง่ของนัน้โดยเรืออืน่ทีม่ ิ
ใชเ่รอืไทย ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเขน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่ หรอืเปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่

(๓) ในกรณ'ีท่ี!ม''ปฏบัิติตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตองรบัผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิการพาณขียนาวี

๑๐.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่สำนกังานไดค้ดัเสอืกแลว้ ไมไ่ปทำสญัญาหรือขอ้ตกลงซือ้เปน็หนงัสอื 
ภายในเวลาทีก่ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนกังานจะรบิหลกัประกบัการยืน่ขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอื 
คํา้ประกนัการยืน่ขอ้เสนอทนัท ี และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใขค้วามเสยีหายอืน่ (ถา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ปน็ผู ้
ทัง้งาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

๑๐.๔ สำนกังานสงวนสทิธทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเง่ือนไข หรอืขอ้กำหนดในแบบสญัญาหรอืขอ้ 
ตกลงซือ้เปน็หนงัสอื ใหเ้ปน็ไปตามความเหน็ของสำนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้ม)ี



๑0.๕  ในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้มคีวามขดัหรอืแยง้กนั 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตัติามคำวนิจิฉยัของสำนกังาน คำวนิจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ และผู้ย่ืนขอ้เสนอไม่มีสิทธิ 
เรยีกรอ้งคา่ใขจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิ

๑๐.๖ สำนกังานอาจประกาศยกเลกิการจดัซือ้ในกรณตีอ่ไปนีไ้ดโ้ดยทีผู่ย้นืขอ้เสนอจะเรยีก 
รอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากสำนกังานไมใต้

(๑) สำนกังานไมไ่ตรั้บการจดัสรรเงินทีจ่ะใขใ้นการจดัซือ้หรอืทีไ่ตรั้บจดัสรรแตใมเ่พยีง 
พอทีจ่ะทำการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป

(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีซ่นะการจดัซือ้หรอืทีไ่ตร้บัการคดัเลอืกม ี
ผลประโยซนร่่วมกัน หรอืมสีว่นไตเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรือสมยอมกนั 
กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีโ่นการเสนอราคา หรอืลอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกส่ำนกังาน หรือกระทบ
ตอ่ประโยขนสัาธารณะ

(๔) กรณอีืน่ในทำนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

©๑. การปฏิบัตตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการซือ้ ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ตร้บัการดดัเลอืกใหเ้ปน็ผูข้ายตอ้งปฏบิตัติาม 

หลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไตก้ำหนดไรโ้ดยเครง่ครดั
©๒. การประเมินผลการปฏิบัตงานของผู้ประกอบการ

สำนกังาน สามารถนำผลการปฏบิตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ตร้บัการดดั 
เลอืกใหเ้ปน็ผูข้ายเพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

ทัง้นี ้หากผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ตร้บัการดดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำหนดจะถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอ 
หรอืทำสญัญากบัสำนกังาน ไว้ชัว่คราว

สถาบนัคขบาลแหง่ขาต ิในพระอปุถมัภฯ์ 
พฤศจกิายน ๒๔๖๐


