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ประกาศ กรมควบคมุโรค 
เรือ่ง    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน  3  รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
……………………………………….. 

  กรมควบคุมโรค ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา มคีวาม
ประสงค์จะประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ   จํานวน  3  รายการ เพ่ือใช้ในกิจการของ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5  จังหวัดนครราชสีมา ตามรายการดังน้ี 

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ ไมตํ่่ากว่า 2,400 ซซีี  
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)  จํานวน  1  คนั 

2. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซ ี  
ขับเคลื่อน 2  ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ  จํานวน  1  คัน 

3. รถโดยสาร  ขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  จํานวน  1  คัน 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปน้ี 

                    1.  เป็นผูม้อีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว          
                     2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
                    3. ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อให้แก่หน่วยงาน  ณ  วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาํอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
                    4. ไม่เป็นผูร้ับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสทิธิผู้เสนอราคาในสถานะที่หา้มเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 8. คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                     กําหนดย่ืนข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่        สิงหาคม   2558  ระหว่างเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น.   
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ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่          สิงหาคม  2558  ถึงวันที่      สิงหาคม  
2558  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.dpck5.com  หรือ http://www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4421-2900 ต่อ 114   โทรสาร. ๐-4421-8018  ในวันและ
เวลาราชการ 

  ประกาศ  ณ   วันที่          สิงหาคม   พ.ศ.  2558             

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ....................หน.กลุ่ม 

....................ตรวจ/ทาน 

....................พิมพ์/ร่าง 



ร่าง 
 เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) 

  เลขที ่       / ๒๕๕8 
         การซือ้ครุภณัฑย์านพาหนะ จํานวน 3 รายการ 
                      ตามประกาศกรมควบคมุโรค 

           ลงวนัที ่       สงิหาคม  พ.ศ.  2558    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕4 
………………………….. 

กรมควบคุมโรค  โดย สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต่อไปน้ี 
เรียกว่า  “สํานักงาน”  มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ
ดังน้ี  

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ ไมตํ่่ากว่า 2,400 ซซีี  
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)  จํานวน  1  คนั 

2. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซ ี  
ขับเคลื่อน 2  ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ  จํานวน  1  คัน 

3. รถโดยสาร  ขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  จํานวน  1  คัน 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคณุลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี  โดยมขี้อแนะนําและข้อกําหนด  
ดังต่อไปน้ี     

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
๑.๑ แบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา   
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 
(2)    หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม 
(๑) ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารสว่นที่  ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารสว่นที่  ๒ 

๒. คณุสมบัตขิองผูเ้สนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  

และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน  เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วัน
ประกาศประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ  ๑.๕ 

 
/2.4 ผู้เสนอราคา... 
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๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะทีห่้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสข์องกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.8 คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ แยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
๓.๑ ส่วนที่  ๑   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  หรือหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ   ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ใิช่นิติบุคคล   ให้
ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน   สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย  ก็ใหย่ื้นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือ ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล   ให้ย่ืน
เอกสารตามท่ีระบุไว้ใน  (๑) 

(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมทั้ง
รับรองสําเนาถูกต้อง 

(5)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1) 

๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๓) หลักประกันการเสนอราคา  ตามข้อ ๕ 
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน

ข้อ  ๑.๖  (๒) 
 

/4. การเสนอราคา... 



-3- 
 

๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสต์ามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี   
โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  หรือ
หลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 

๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดย
เสนอราคาต่อรายการ  ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั้งส่งมอบพัสดุ
ให้ ณ  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๖๐   วัน  นับแต่วันเสนอ 
ราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน    ๖๐  วัน  นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

     4.4   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ 
เฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ  จํานวน 3 รายการ  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลา่วน้ีสํานักงานจะยึดไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสต์รวจสอบภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ 

๔.5  ก่อนการเสนอราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืน
ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.6  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่       สิงหาคม  2๕๕๘   ระหว่างเวลา  08.30 น. ถงึ 16.30 น.   

เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว  จะไมร่บัเอกสารการย่ืนข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 
๑.๕  (๑)  ณ  วันประกาศประกวดราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคาเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๕  (๒)  และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาํดังกล่าว 

 
 
 

/ผู้เสนอราคา...... 
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ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา  ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน  
 นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด      

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคดัค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงให้ปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๔.7  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังน้ี  
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(๒)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)  รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  ตามวัน  เวลาทีกํ่าหนด  
(๔)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th 

  ๕.  หลกัประกนัการเสนอราคา  
  ผู้เสนอราคาเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอและใบเสนอราคา  
โดยใช้หนังสือค้ํากันประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไว้ในข้อ 
๑.๔(๑)   

รายการที่ 1 เป็นหลักประกันจํานวน 41,050.-บาท (สีห่มื่นหน่ึงพันห้าสิบบาทถ้วน) 
รายการที่ 2 เป็นหลักประกันจํานวน 39,350.-บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รายการที่ 3 เป็นหลักประกันจํานวน 64,700.-บาท (หกหม่ืนสี่พันเจด็ร้อยบาทถ้วน) 

  หลักประกันการย่ืนข้อเสนอตามข้อน้ี  สํานักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลําดับแรกจะคืนให้
ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๖. หลักเกณฑแ์ละสทิธใินการพจิารณา 
๖.๑  ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี  สํานักงานจะ 

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  และจะพิจารณาจาก  ราคาต่อรายการ  
๖.๒  หากผู้เสนอราคาเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แลว้  คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาเสนอรายน้ัน  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีย่ืนข้อเสนอประกวด
อิเล็กทรอนิกสใ์นส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ  ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงาน
เท่าน้ัน 
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๖.๓ สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มกีารผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

(๑)  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู้รบัเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสข์อง 

(๒)   ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาเสนอ
อย่างหน่ึงอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาเสนอรายอ่ืน 

๖.๔ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาํนักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ 
หรือข้อเท็จจรงิอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาเสนอได้  สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสญัญา  หาก
หลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 

๖.๕ สํานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมท้ังสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการ
ย่ืนเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอ่ืนมายืน่ขอ้เสนอแทน เป็นต้น 

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า  ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาเสนอรายอ่ืน  หรอืเป็นผู้
เสนอราคาเสนอที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  สํานักงานมี
อํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ี
ได้ดําเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๗.การทําสญัญาซื้อขาย 
๗.1 ในกรณีทีผู่้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิง่ของได้ครบถ้วน 

ภายใน 5 วันทําการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสญัญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้  
 ๗.2 ในกรณีทีผู่้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิง่ของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นว่าไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.1 ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสํานักงาน 
ภายใน ..7... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 
ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สาํนักงานยึดไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
 

/(1) เงินสด... 
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(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่ 

เกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔   

(2) 
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรอื 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุน่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ.กําหนด   

(๕) พันธบัตรรฐับาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน   ๑๕   วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการย่ืน

ข้อเสนอ (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 ๘.อตัราคา่ปรบั 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คดิในอัตราร้อยละ ๐.2๐  ต่อวัน 

๙.การรับประกนัความชํารดุบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาซือ้

ขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า      เดือน    3    ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7    วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

๑๐.ขอ้สงวนสทิธใินการเสนอราคาและอื่น ๆ 
๑๐.๑  เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ีได้มาจาก เงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ  

2559    
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ  สํานักงานได้รับเงินจากงบประมาณ  ประจําปี 

งบประมาณ  2559  แล้วเท่าน้ัน 
 ๑๐.๒ เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามท่ีได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินทางอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 

(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว  เข้ามาจากต่างประเทศต่อสํา
สํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชย์ ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจา้งสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 
 
 

/(3) ในกรณทีีไ่ม่.... 
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 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๗  สํานักงานจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้าม)ี 

 

 

กรมควบคุมโรค 
………/…………./……… 
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