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     2.6 มีคุณสมบัติและไมม่ลีักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
     2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคลผู้มอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
     2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย่ื้นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี     
     2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
คําสั่งให้สละสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
     2.10 ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส ์( Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 ๓. หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
       ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสแ์ยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
      (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลบัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี)พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
           (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี) และบัญชีผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่(ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง            
            (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
            (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ย่ืนสาํเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน(๑) หรือ (2) ของผูร้่วมค้า แล้วแต่กรณี  
       (4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
       (4.1) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง                              
                       (๕) บัญชีเอกสารส่วนที ่๑  ทั้งหมดทีไ่ด้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ 1.6 (1)  โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File  (Portable DocumentFormat 

      3.๒ ส่วนที่  ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
      (๑) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งปิด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหากผู้รับมอบอํานาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
      (2) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  ๔.๔ 
                                       
 
                 3/(3)บัญชี... 
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        (๓) บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ทัง้หมดทีไ่ด้ย่ืนพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF  File (Portable Document Format) 
   ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชี
เอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔. การเสนอราคา 
     4.1 ผู้ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนดไว้      
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable DocumentFormat)            
     4.2 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคา
ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขทีร่ะบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม
และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว 
ตําบลหมอนทอง อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60 วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา   
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 
                ๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  60 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสญัญา
ซื้อขายหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพสัดุ 
                ๔.๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก  ครุภัณฑ์การแพทย์  จํานวน  3  รายการและหรือรายการ
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์จํานวน 3 รายการไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ีจังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรม
แทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก     
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน 
                 4.5  ผู้ย่ืนข้อเสนอ จะส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จํานวน............-...........(หน่วย)และ/หรือรายละเอียดประกอบ  
การอธิบายตามเอกสารที ่จังหวัด กําหนด โดยลงลายมอืผู้ย่ืนขอ้เสนอ พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ีกํากับในเอกสารด้วยพร้อมสรปุ
จํานวนเอกสารที่จัดส่งหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6(2) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา ในวันที.่......................-.....................ระหว่างเวลา..................-.................น.ถึงเวลา....................-....................น. 
ณ  โรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว  ตําบลหมอนทอง  อําเภอบางนํ้าเปร้ียว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                    ทั้งน้ี  จังหวัด จะไม่รับผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ  ที่เกิดขึน้แก่ของตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลอืหรือ 
ไม่ใช้แล้ว จังหวัด จะคืนให้แก่ผูย่ื้นข้อเสนอ        
                   ๔.6 ก่อนการเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ              
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวด        
ราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

   ๔.7  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์              
ในวันที่ .....25...... กุมภาพันธ์........2563......... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ           
ตาม เวลาระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                
                       4/เมื่อพ้นกําหนด.....
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               เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบัเอกสารการย่ืนขอ้เสนอและการเสนอราคาใด ๆ   โดย
เด็ดขาด         
                ๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF  
File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และ
ชัดเจน ของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอรคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่
จังหวัด  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                4.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑)  หาก
ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ    
        หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณา           
ข้อเสนอว่า มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้กระทําการดังกล่าวและให้ ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด 
                   ๔.10 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
          (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษมีลูค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ  (ถ้าม)ีรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้   
ด้วยแล้ว 
   (๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
   (๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
   (๕) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th      
 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
     ๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้น้ี จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดย       
ใช้หลกัเกณฑ์ราคา 
     5.2 การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ  กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอจังหวัด    
จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ  
     5.3  หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อเสนอไม่ถูก     
ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด      
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค     
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดที่แตกต่างไปจากเง่ือนที่ จังหวัด กําหนด      
ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างน้ันไม่ทําให้มีผลเกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาการผ่อนปรนการตัด   
สิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 
               ๕.4 จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผัน ในกรณดัีงต่อไปน้ี 
       (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ        
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อ       
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด 
 
                    5/(2)ไม่กรอกช่ือ... 
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 (2)ไม่กรอกช่ือย่ืนข้อเสนอ ในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 (3)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
 ๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล        
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริง จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ    
ไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 ๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้             
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง
จังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืน
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ 
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
              ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม     
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเล็กทรอนิกส์หรือ จังหวัดจะให้        
ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา     
ซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้   จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของ      
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจังหวัด 
 ๕.๖  ก่อนลงนามสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ        
มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ        
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอ 
รายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา                  
            ๖.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วัน
ทําการ  นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญา
ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
       ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน       
๕ วันทําการ  หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี  
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ ในวันทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน ๓ วันทําการ 
   (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)หรือเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 
                          
                    6/(4) หนังสือค้ํา..... 
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             (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
  7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                   จังหวัด จะจ่ายเงินค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ และ จังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว  
           8. อัตราคา่ปรบั 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงที่เป็น
หนังสือให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลง
ซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี  นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 10.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2563 ระดับจังหวัดร้อยละ 20 % จากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบค่าบริการทางการแพทย์   
ที่เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี   
2563 ระดับจังหวัดร้อยละ 20 % จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วเท่าน้ัน 
 10.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก     
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 
                             7/(3) ในกรณี.... 
 
 
 
 



 
 
 

       


