
 

 

 

 

ราง 

 
ประกาศจังหวัดพะเยา 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะบริการทางการแพทย 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) 

……………………………………..…………… 
 ดวย  จังหวัดพะเยา  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะบริการทาง

การแพทย  จำนวน ๑  รายการ   ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ตามรายการ  ดังนี้              
  -.รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบสารตานจุลชีพขนาดกลาง  จำนวน     2   คัน 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
  ๑.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดังกลาว 

๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
  ๓.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัดพะเยา ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้    
  ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                     ๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหาม
ทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด 
  ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ 
  ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ๘.  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงนิแตละครั้งซึ่งมี มูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  กำหนดยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส           
ในวันที่                                               ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    
 
 
 

              ๒/ผูสนใจสามารถ… 



 

 

 

 

-๒- 
 

                    ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กอนการเสนอราคา  ในระหวางวันที่                                           
ถึงวันที่                                              ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซดhttp://www.pyo.moph.go.th/  หรือ 
http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทหมายเลข ๐๕๔-๔๐๙๑๐๖ ในวันและเวลา
ราชการ 

                                                       ประกาศ  ณ   วันที่          เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) 
เลขที่           /๒๕๖4 

การจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะบริการทางการแพทย   จำนวน    ๑     รายการ 
ตามประกาศจังหวัดพะเยา  ลงวันที ่    ธันวาคม   ๒๕๖3 

…………………………………………….…………. 
 ดวย  จังหวัดพะเยา  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด “ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ

ยานพาหนะบริการทางการแพทย  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ตามรายการ  ดังนี้              

-.รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบสารตานจุลชีพขนาดกลาง  จำนวน     2   คัน 

ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปนของแทของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่ 
จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้โดยมีขอแนะนำ และขอกำหนด  ดังนี้ 
๑.เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

๑.๑ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน 

-หลักประกันการเสนอราคา 
-หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม 
-ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
-การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
-บัญชเีอกสารสวนที ่๑ 
-บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

๒. คุณสมบตัิของผูเสนอราคา 
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

 ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
           ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ ๑.๕ 

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
          ๒.๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทำ
สัญญาตามที ่กวพ. กำหนด 
 ๒.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ 
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          ๒.๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
          ๒.๘.  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
๓.หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
           ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยแยกเปน   ๒   สวน   คือ 
             ๓.๑  สวนที่  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                 (๑)  ในกรณผีูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                           (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
                           (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
       (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูนั้น  สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสำเนาถูกตอง   
       (๓)  ในกรณีผูเสนอราคา  เปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสำเนาสัญญาของการ
เขารวมคา  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีผูท่ีเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสำเนาหนังสอืเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน  (๑) 
       (๔)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
       (๕) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดทีไ่ดยื่นพรอมกับการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจาง 
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 

๓.๒ สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
        (๑) แคตตาล็อค และหรือ แบบรปูรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  ตามขอ  ๔.๔ 
                  (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอำนาจให 
บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 
        (๓)  หลักประกันการเสนอราคา  ตามขอ ๕                                                                                                                     
        (๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
ตามแบบที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตวัตนของ 
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง จนกระท่ังสงมอบ
พัสดุให ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
      ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดยภายใน  
กำหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรบัผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน  9๐  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย 
 ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ
ยานพาหนะบริการทางการแพทย   จำนวน  ๑  รายการ ไปพรอมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนีจ้ังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
 สำหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสำเนารูปถายจะตองรับรองสำเนาถูกตอง โดยผูมีอำนาจ
ทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก ผู เสนอราคาจะตองนำตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓  วัน 
 ๔.๕   กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ ลฯ ให   
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- 
 ๔.๖  ผู เสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ………………………..…..……………… ระหวางเวลา ……………………..น. ถึง……………………….น. 
เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ      
ผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 
๑.๕ (๒)  และคณะกรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม         
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษ    
ผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาว 
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          ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปน       
ผูเสนอราคาที่กระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคำสั่งดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือ
เปนที่สุด 
 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคำคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาที่ไดดำเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ใหปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 
 ๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัต ิดังนี ้
 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 (๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ(ถาม)ีรวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
 (๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด 
 (๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 
 (๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจาง 
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้จำนวน  -   บาท 
 ๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน 
ขอ ๑.๔ (๑) 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัดพะเยา โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานัน้ไมเกิน ๓ วันทำการของทางธนาคาร 
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 กรณีที่ผูเสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการเสนอ
ราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง.ในวันที่…………………………….
ระหวางเวลา ......................น. ถงึ......................น. 
 หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี ้จังหวัดจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคำ้ประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลำดับแรก จะคืนให
ตอเม่ือไดทาสัญญาหรอืขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผกูพันแลว  
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้จังหวดัจะพิจารณาตัดสิน 
โดยใชหลกัเกณฑราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
 ๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง 
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย 



 

 

 

 

-5- 
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใช
สาระสำคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น 
 ๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี ้
  (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อ   
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัด 
 (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมด
ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
 (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปน
สาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือจังหวัด มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง อื่นใดที่เก่ียวของ 
กับผูเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทำสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไม
ถูกตอง 
 ๖.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตำ่สุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน       
ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริตเชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทำการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับ
คัดเลือกรายดังกลาวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
 ในกรณีนี้หากจังหวัดพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดำเนินการไปแลวจะ
เปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง จังหวัดมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 
 
๗. การทำสัญญาซื้อขาย 
 ๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทำ
การของทางราชการ นับแตวันที่ทำขอตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทนการทำ สัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบ ุในขอ ๑.๓ ก็ได 
 ๗.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน
ทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ  ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสไดใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทำสญัญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
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(๑) เงินสด 

 (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทำ
การของทางราชการ 
 (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคาประกัน ดังระบุ ในขอ ๑.๔ (๒) 
 (๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคำ้ประกันตามประกาศ 
ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ 
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคำ้ประกันของธนาคารที ่กวพ. กำหนด 
 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการยื่นขอเสนอ (ผูขาย) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

๘. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา ๑๒ เดือน  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖4 การจัดซื้อครั้งนี้
จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีผลใชบังคับ และจังหวัดไดรับจัดสรร งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 จากสำนักงบประมาณแลว สำหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือการจัดหาในครั้ง
ดังกลาว จังหวัดสามารถยกเลิกการจัดหาได 
 ๑๐.๒ เม่ือจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่ไดประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนำเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกำหนด ผูเสนอราคาซึง่เปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจงการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 
 (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ 
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
 



 

 

 

 

-๘- 
 

 (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม(๑)หรือ(๒)ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ี
 ๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กำหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการ
ยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๐.๔ จังหวัด สงวนสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)   
 
 
          จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


