(ราง)
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ E022/2559
การซื้อน้ํายาตรวจเอชไอวีไวรัลโหลด
ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
………………………………………..
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จังหวัดนครสวรรค ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
1. น้ํายาตรวจเอชไอวีไวรัลโหลด จํานวน 9,600 ชุด
ซึ่งพัส ดุที่ จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชง านมากอ น ไม เป นของเกาเก็บ อยู ในสภาพที่ จะ
ใชงานไดทันที และมีคุณลั กษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดว ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.2 ผู เ สนอราคาต อ งไม เ ป น ผู ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ ง งานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ไม เ ป น ผู ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม
ตามขอ 1.5
2.4 ผู เสนอราคาต องไม เป นผู ได รั บเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม ยอมขึ้ นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหาม
ทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
/ 2.6 บุคคล...
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2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข าเป นคู สั ญญากับหน วยงานภาครั ฐซึ่ งได ดํ าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ า ง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คู สั ญญาต องรั บและจ ายเงิ น ผ านบั ญชี ธ นาคาร เว น แต การจ ายเงิ น แต ล ะครั้ งซึ่ งมี มู ล ค า
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเ สนอราคาจะต องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่น มาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจั ดซื้อจัดจ าง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรื อหางหุ นสวนจํากัด ให ยื่นสําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษัทจํา กัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํา กัด ให ยื่ น สํา เนาหนั งสื อรั บ รองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคล หนังสือบริคณหส นธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถา มี) และบั ญชีผูถือ หุน
รายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป นบุ คคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช นิติ บุคคลให ยื่น สํา เนาบั ต ร
ประจํา ตัว ประชาชนของผู นั้ น สํา เนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป น หุ น ส ว น (ถามี ) สํา เนาบั ต รประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เข าร วมคา สํ าเนาบัตรประจํ าตั วประชาชนของผู ร วมค า และในกรณี ที่ผู เข าร วมคาฝ ายใดเป นบุ คคลธรรมดา
ที่ มิ ใ ช สั ญ ชาติ ไ ทย ก็ ใ ห ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ผู ร ว มค า ฝ า ยใดเป น นิ ติ บุ ค คล ให ยื่ น เอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเ อกสารส วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่น พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนั งสื อมอบอํานาจซึ่ งปดอากรแสตมป ตามกฎหมายในกรณี ที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงลายมื อชื่ออิเล็ กทรอนิกส หรื อหลักฐานแสดงตัว ตนของผู เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(4) บัญชี เอกสารสวนที่ ๒ ทั้ งหมดที่ไดยื่ นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
/ 4. การเสนอ...
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4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไว ในเอกสารประกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิ กส นี้ โดยไมมี เ งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต องกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตอง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดี ยว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต อหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว ทายใบเสนอราคาใหถูกต อง โดยคิ ดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสง
มอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
ราคาที่ เ สนอจะต อ งเสนอกํ า หนดยื น ราคาไม น อ ยกว า 90 วั น นั บ แต วั น เสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 360 วัน แบงออกเปน 4 งวด นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.4 ผูเสนอราคาตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของน้ํายาตรวจ
เอชไอวีไวรัลโหลด ไปพรอมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สํ าหรั บแคตตาล็ อกที่ แนบให พิ จารณา หากเป นสํ าเนารู ปถ ายจะต องรั บรองสํ าเนาถู กต อง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาต องนํ าตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ตรวจสอบภายใน 3 วัน
๔.5 กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให
ถี่ถ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิ กสทั้งหมดเสียกอ นที่จะตกลงยื่น ขอ เสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผู เ สนอราคาจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จะดํ า เนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ
1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏต อคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส ก อนหรื อในขณะ
ที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปน
ผูเสนอราคา และจั งหวั ดจะพิ จารณาลงโทษผูเ สนอราคาดังกล าวเปน ผูทิ้งงาน เว นแต คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิได
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
/ ผูเสนอราคา...
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4.7 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะต องเป นราคาที่รวมภาษี มูลคา เพิ่ม และภาษีอื่ นๆ (ถา มี) รวมค าใช จาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกัน การเสนอราคาพรอ มกับ การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจั ด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ จํานวน 426,240 บาท
(สี่แสนสองหมื่นหกพันสองรอยสี่สิบบาทถวน)
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ ธนาคารสั่งจายใหแกจั งหวัดนครสวรรค โดยเปนเช็ค ลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจ ายหรื อพัน ธบั ตรรัฐ บาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตองในวันที่
29 ธันวาคม 2558
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสข องธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน
การเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคา
ที่เสนอราคาในรู ปแบบของ “กิจ การร วมคา ” ประสงคจะใชหนั งสือค้ํา ประกั นอิ เล็ กทรอนิกสข องธนาคารใน
ประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคา ไดจ ดทะเบี ยนเปนนิ ติบุคคลใหม ให ระบุ ชื่อผูเสนอราคา ซึ่ งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคาซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคา
กับทางราชการ
ทั้งนี้ (กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวากิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถั ดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบร อยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
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๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจ ารณาผลการยื่น ขอ เสนอประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิ กสครั้งนี้ จังหวัดจะพิจ ารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบั ติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลั กฐานการยื่น ขอ เสนอไม
ถูก ตอง หรื อไมครบถว นตามขอ ๓ หรื อยื่ น ขอเสนอไมถูกต องตามขอ ๔ แล ว คณะกรรมการพิจ ารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพี ยงเล็กน อย หรือ ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิกส ในส วนที่ มิใช สาระสํา คัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัด
จางดวยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัด
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ที่
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ จั ง หวั ด มี สิ ท ธิ ใ ห ผู เ สนอราคาชี้ แจงข อ เท็ จ จริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผู เสนอราคาได จัง หวั ดมีสิท ธิที่ จะไมรับ ขอ เสนอ ไมรับราคา หรื อไมทําสั ญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิ ที่จะไมรั บราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไ ด
และอาจพิ จ ารณาเลื อกซื้อ ในจํ า นวน หรื อขนาด หรื อ เฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ ก
การประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิ กสโดยไม พิจ ารณาจัดซื้อเลยก็ไ ด สุดแตจะพิ จ ารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้ ง จั ง หวั ด จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละลงโทษผู เ สนอราคาเป น ผู ทิ้ ง งาน
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม ก็ต าม หากมีเหตุ ที่เชื่อถือ ไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไม สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรื อใชชื่อบุค คลธรรมดา หรือนิติ บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ ไดรับการ
คัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ห รื อ เ ป น ผู เ ส น อ ร า ค า ที่ ก ร ะ ทํ า ก า ร อั น เ ป น ก า ร ขั ด ข ว า ง ก า ร แ ข ง ขั น ร า ค า อ ย า ง เ ป น ธ ร ร ม
ตามขอ ๑.5 จังหวั ดมีอํา นาจที่จ ะตัดรายชื่ อผู เ สนอราคาที่ได รั บ คัด เลื อกรายดั งกล าวออก และจั งหวั ด จะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ห ากปลัด กระทรวงพิ จารณาเห็ นวา การยกเลิ กการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไ ด
ดําเนิน การไปแลว จะเปนประโยชน แกท างราชการอยางยิ่ง ปลัด กระทรวงมีอํา นาจยกเลิกการพิจ ารณาผล
การเสนอราคาดังกลาวได
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๗. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที ่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมองสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วัน
ทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ 1.3 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วัน
ทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน 7 วัน นับ ถัดจาก
วันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญ ญาเปนจํานวนเงิน เทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธ นาคารสั่งจายใหแกจัง หวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอ นหนานั้นไมเ กิน
๓ วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(4) หนั งสือ ค้ํา ประกัน ของบรรษัท เงิ นทุ นอุต สาหกรรมแหง ประเทศไทย หรื อบริษัท เงิ นทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั นนี้ จะคื นให โดยไม มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถั ดจากวั นที่ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบ
ดังระบุในข อ 1.3 แลว แตก รณี จะตองรับ ประกั นความชํ ารุ ดบกพร องของสิ่ งของที่ซื้อขายที่เกิด ขึ้น ภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินบํารุงโรงพยาบาลฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เปนเงิน 8,524,800 บาท (แปดลานหาแสนสองหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)
10.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่
ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่ งหรือนําเขา สิ่งของดังกลาวเขา มาจากต างประเทศ และ
ของนั้ น ต อ งนํ า เข า มาโดยทางเรื อ ในเส น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู และสามารถให บ ริ ก ารรั บ ขนได ต ามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
/ (1) แจงการ...
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(1) แจ งการสั่งหรือนํ าสิ่ งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศต อกรมเจาทา
ภายใน 7 วั น นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้ อขายของจากต างประเทศ เวนแตเปน ของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียว กับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบั ติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับ ผิดตามกฎหมายวาดว ยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเ สนอราคาซึ่งจังหวัด ไดคัดเลื อกแล ว ไม ไปทําสัญ ญา หรื อขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

ุแล

จังหวัดนครสวรรค

กล

ุ่มงา
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ัสด
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