
ประกาศสถาบันคขบาลแห่งซาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เร่ือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปป!กร) คร้ังท่ี ๒

สถาบันคซบาลแห่งซาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ 
แพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเกร) คร้ังท่ี ๒ ราคากลางของ 
งานซ้ือในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๔๕๒,๙๑๐.๙๘ บาท (สิบล้านส่ีแสนห้าหม่ืนสองพันเก้าร้อยสิบ 
บาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตามรายการ ดังน้ี

๑. เคร่ืองตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน ๑ เคร่ือง
(๔๑.๑๒.๒๖.๐๔ )
๒. เคร่ืองทำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลืเม จำนวน ๑ เคร่ือง
อเรส (๔๑.๑๐.๖๓.๐๒ )
๓. ชุดเคร่ืองส่องตรวจกระเพาะ จำนวน ๒ ชุด
อาหารและหลอดลม ซนิดวีดีทัศน์
(๔๒.๑๘.๒๐.๐๐ )
๔. เคร่ืองรังสีวินิจฉัย ( X V )  เคลื่อน จำนวน ๑ เครื่อง
ท่ีพร้อมเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ 
(X--&ลV) เป็นภาพดิจิตอล 
(๔๒.๒๐.๑๘.๐๐)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานซองรัฐไว้ซ่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานซองผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง

๕ .  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไร้ในบัญซีรายซ่ือผู้ท้ังงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ังงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ังงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาซีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่สถาบันคขบาลแห่งซาติ 

ในพระอุปถัมภ์ๆ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี



๙. ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธ้ิ'หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมฃ้ีนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เะ160*โ0กเก 
(วิ๐V6โก๓ 6ก1: ? โ๐กนโ6กากก!: 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (?[กก!โ๐ก!ก 6อ^อโก๓ อก!: ?โ๐กนโกกากก!: อ - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป. 
ข. กำหนด

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม1แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 
แต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม,เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ เก!๐(ฐ)!:เาลแลกกเ6เ6[วเาลก*.๐โ5 หรือ 
วโอกนโ6๓6ก*.?๐๕เา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๘๒๙๓๐๐ ในวันและเวลาราขการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
สถาบันคซบาลแห่งขาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ผ่านทางอีเมล์ เก!๐(ฐ)!!าฝ็เ[ลกกเก[ก!ว!าลก!.5๐.!เา หรือซ่องทางตามท่ีกรม 
บัญชีกลางกำหนด ภายในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสถาบันคขบาลแห่งซาติ ในพระอุปถัมภ์ฯจะซ้ืแจงราย 
ละเอียดดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ เก!๐(ฐ)!:!าล![ลกป616เว!-าลก!:.๐ โ5 และ ผผผ.ฐ|วโ๐กบโ6โกกก!.ฐ๐ .!เา ในวันท่ี ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคฃบาลแห่งซาติฯ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ 6-(วิ? ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ6 ปเกร)
เลขที่ ๑/ ๒๕๖๑

การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ๔ รายการ ครั้งที่ ๒ 
ตามประกาศ สถาบันคขบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 

ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

สถาบันคซบาลแห่งซาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

๘ ] ® ;  ๘ ๘ )  ๐๑. เครองตรวจนบเมดเลอด 
(๔๑.๑๒.๒๖.๐๔ )

จานวน ๑ เครีอง

๒. เครื่องท้าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส 
(๔๑.๑๐.๖๓.๐๒ )

จำนวน ๑ เคร่ือง

๓ .  ขุดเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร 
และหลอดลม ข'นิดัวิดี'ทัศน์ 
(๔๒.๑๘.๒๐.๐๐ )

จำนวน ๒ ขุด

๔. เครื่องรังสีวินิจฉัย (X--8ลV) เคล่ือนที่ 
พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพ 
(X--8ลV) เป็นภาพดิจิตอล

จำนวน ๑ เคร่ือง

( ๔ ๒ . ๒ ๐ . ๑ ๘ . ๐ ๐ )

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม,เคยใซ้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใซ้งาบได้ทันทีและมี 
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีฃ้อ 
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๙ ฉบับ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคาประกัน



(๑) หลักประกันสัญญา 
๑ . ๕  บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยซน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ขั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒. ๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นสืรรมใน 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(^16๗โ0 ก!0 6 ( ^ 6 โก๓ 6ก{ ? โ0(1นโ6 ๓ 6 กบ 6 - (3?) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (^๒0เ;โ0ก10 6 ( ^ 6 โก๓ 6ท  ̂ กโ๐0นโ6๓ 6ก1: : 6 - 6 ? )  ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ 
ป.ป.ข. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีราย 
รับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด



๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. 
กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใซ่นิติบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิไต้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ซองผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โอโ ค ๒ (โอเซลช๒ อ๐อน๓ 6 ก! 
โอโกาลอ

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตังกล่าวในรูปแบบ โอโ ค ๒ (โอโ*ลเว๒ อออบ๓ อก* โอโโฑลบั 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้ 
รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔



(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
‘ จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ? ว^ (ะ![6 (โ^ลเวโอ 0๐(ะน๓ อก*

โ'0 โกาลบ ั

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ โ5อโ ค ๒ (โ3๐โ*ลเว๒ อ0(ะน๓ 6ก1: โ๐โ๓ ล*) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ โ5อโ ค ๒ (?๐IIลช๒ เว0(:นกา6ท* โ(วโกาล*)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา 
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันคขบาลแห่งขาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
- เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด ไม่เกิน ๖๐ วัน นับลัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

ขาย
- เครื่องทำปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

ขาย
- ขุดเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลม ซนิดวีดีทัศน์ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับ 

ลัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- เครื่องรังสีวินิจฉัย ( X - V) เคลื่อนที่พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพ ( X - -8ล)/ )  เป็น 

ภาพดิจิตอล ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับสัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล่าวนี้ สำนักงานจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราซการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ 
ประสงค์'จะ'ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน



๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดประกอบรายการตามที่ส่วนราซการกำหนด โดยลง
* ลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง 

ตามบัญซีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันคฃบาลแห่งซาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ทั้งนี้ สำนักงานจะไม่รับผิดซอบในความเสียหายใด  ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือ 
ไมใช้แล้ว สำนักงานจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอา

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถึถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดซาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท กอโ ค ๒ (ก๐โ*ลเว๒ อ๐(ะบ๓ 6ก* ก0โ๓ ล1;) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดซอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และซัดเจนซองเอกสาร กอโ ก]๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเว๒ลป) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก' สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยซนํร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยซนํร่วมกันนี้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดซวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เซื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย 
ซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทั้ง 
งาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้นมิใข่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและได้ให้ความ 
ร่วมมือเป็นประโยซน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใข้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔)
กำหนด

ผ้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ไต้

ะ
^

.



(๕:) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 
* ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญซีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ ผ ผ .3 00นโ6๓ อก*-50.*1า 

๕ .  หลักเกณฑ์และสิทธิ๋ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ 

พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ซนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ซนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจาก
ราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใซ่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ๋ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม,มีการผ่อนผันในกรณี
ตังต่อ'ไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏขื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในนัญฃีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายขื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม1กรอกขื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนัก 
งาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยซน่ฃองทางราซการเป็น 
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใข้ขื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น



ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม1อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนัก 
งาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากดำซี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ สำนักงาน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ 
รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนัก 
งาน

๔.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเสือกมีผลประโยซน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ 
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำกัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภาย

ใน ๕  วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำกัญญาตามแบบ 
กัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถล่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕  วันทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ขนะการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำกัญญาซื้อขายตามแบบกัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงาน 
ภายใน ๗ วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันกัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคา 
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำกัญญา โดยใข้หกักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง 
ต่อไปน้ี

(๑) เงินสด
(๒) เข็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเซ็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เซ็คหรือดราฟทํ

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำกัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ยกเว้น 
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาขน)

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับกัดจากวันที่ผู้ขนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามกัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม,มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบไว้



๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง 

ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบล้วนตามสัญญาซื้อขาย 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม,ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงาน ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบ 
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้ดัดเสือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง 
นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิขยนาวี ดัง 
นี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิ 
ใข่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

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

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้ดัดเสือกแล้ว ไม่ไปท่าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ 
ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไวีในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
คํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ 
ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ



, ๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธี้ที่จะแก้!ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ต่กลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐ . ๕  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้!ต้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก 
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ไต้

(๑) สำนักงานไมใต้รับการจัดสรรเงินที่จะใข้ในการจัดซื้อหรือที่ไต้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 
พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไต้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยขน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบ
ต่อประโยขน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไวโดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัด 
เสือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเสือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 
หรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

สถาบันคซบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
•ะ๒ ะ โ โ 'มกราคม ๒'๔๐๑

ใ3

(บายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการส์าน์กลถาบันค,ซบ,าลแห่*1ช'เตํใน’พระ,ชุ,ปถ:มภ์01
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