
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองช่วยกระบวนการป้มและท๋ึเนคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๒ เคร่ือง ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (6-1ว๒อแทฐ)
จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลธวัช'บุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือเคร่ืองช่วยกระบวนการปิม 

และฟินคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๒ เคร่ือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเทฐ) ราคากลางของงานซ้ือในการ 

ประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๙๘๐,0๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังน้ี 

เคร่ืองช่วยกระบวนการบีมและพ้ืเนคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๒ เคร่ือง

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที,เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ิความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ป๒๗โอก๔ 

6อ^อโทโฑอท* ๐อชโอ!ากอทเ: : 6 - (อิ )̂ ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๘

เมษายน ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.



ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ เา1บ;)ว://X\าลฬ/ล1เา๐5.ท61: หรือ ผพพ.ฐเวเนโ6๓6ทบ?อ.1:1า 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๖๓๑๑๒๒-๔ ต่อ ๑๓๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

. ปะ̂  ,(นายประกาศ^จรญราษฎร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัซบุรี 

ปฏิบัติ'ราชการแทนผู้'ว่าราชการ'จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 

ในระบบ 6-ธ? ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



1 V*ฟ̂ .
เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเกร)

เลขท่ี ๑/๒๕๖๕
การซ้ือเคร่ืองช่วยกระบวนการบีมและพ๋ึเบคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๒ เคร่ือง 

ตามประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลธวัขบุรี ซ่ีงต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคา 

ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังน้ี

เครื่องช่วยกระบวนการบีมและพันคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๒ เคร่ือง

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ 

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซ้ือขายท่ัวไป

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 

๑ .๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสบเทศของกรมบัญชีกลาง



๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ีงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญซีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาบในกิจการของนิติบุคคลบ้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอไต้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิใเละความคุ้มกันเซ่นว่าบ้ัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ 

ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาบ ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

กรณีท่ีฃ้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 

บ้ันต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืบข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ท่ีไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

([ปอเปเาวกเบ ธ0ห6โท๓ 6ท1: ?โ๐บนโ6๓6ทบ 6 - (ว่เ3) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที,มิใซ่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของผู้บั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิไต้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 

ถูกต้อง



(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันใบฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ กอโ ค ๒ (กอโ!ลเวเอ อ๐(ะนเาก6ท!:

โ0โ๓ ล!:)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 

ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ กอโ ค ๒ (กอโ!ล!วเอ อออชกาอก! โ๐โ๓ ล!:) 

๓ . ๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านี้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) รายการพิจารณาท่ี ๑ เครื่องช่วยกระบวนการบีมและฟันคืนชีพผู้ปวย จำนวน ๒

เคร่ือง

(๓.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(ร/VIธร) (ล้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า /ฬลอ๒ เท าโหลเ(ลกป ของสภาอุตสาหกรรม

แท่งประเทศไทย (ล้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ กอโ คเอ(ก๐โ!:ลเวเอ □๐อช๓ อก! 

โอ)กากล!)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ กอโ โ!เอ (ก0โ!ลชเอ อ(วอนกาอก! โ๐โ๓ ล!)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ กอโ โแอ (ก๐โ!ล!วเอ อออช๓ อก! โอโโกล!)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพิยงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง



ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 

ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลธวัซบุรี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนช้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วับ นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เคร่ือง

ช่วยกระบวนการปีมและพันคืนชีพผู้ป่วย ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล่าวนี้ จังหวัดจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืบข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๘ เมษายน ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ บ. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ 

ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพันกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท ภอเะ ค๒  (?๐โ1:ฝ็ช๒ 0๐(ะบ๓6กเ: ควโ๓ ลช) โดยผู้ย่ืน’ข้อเสนอต้องเป็นผู้'รับผิด1ชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร ค ๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเว๒ ลก่) เพ่ือเป็นการ

เสนอราคาไห้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยี่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑ .๔ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 

และคณะกรรมการๆ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแช่งซับอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซ่ือ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ังงาน 

เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห้นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใซ่เป็นผู้รืเร่ิมให้มีการกระทำตังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้



(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ พพพ.5เวโ๐0ช!'6๓6เาปฐอ/ชา 

๔. หลักเกณฑ์และสิทธ๋ึในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ 

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

ราคารวม

๔.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยืนข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืบข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ใบประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและความ 

แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรม 

การฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน

๔.๔ จังหวัดสงวนสิทธึ๋ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่บข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผับในกรณีตัง

ต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏขื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นใบบัญชีรายซ่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายขื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกข่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กำหนดใบเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่บข้อเสนอรายอ่ืน

๔.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซ้ีแจงข้อเท็จจรีงเพื่มเติมได้ จังหวัด มี 

สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ จังหวัดทรงไว้ซ่ีงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ีงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น 

สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว



รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ 

ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเลนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การ 

เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใข้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

จังหวัด จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันข้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่บข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำข้ีแจงไม่เป็นท่ีรับพิงไต้ จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ 

ราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่าเสิยหายใดๆ จากจังหวัด 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ฃนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม 

กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 

รายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอชื่งเป็นผู้ประกอบการ ร ^ ร  เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ยืนข้อ

เสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดขี้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ รเฬเะร ดังกล่าว โดยจัดเรียง 

ลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอชื่งเป็นผู้ประกอบการ 5 ^ 5  ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่บข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหบี่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เป็นผู้ประกอบการ

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าที่ผลิต

ภายในประเทศ ((ฬลป6 เก 7เาลแลกป) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอ 

ราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมาย 

สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย ((ฬลป6 เก ■โ'หลแลกป) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีท่ีมีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเง่ือนไขการพิจารณาราคารวม 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทค ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าทีผลิต 

ภายในประเทศไทย (/ฬลป6 เก 7แลแลกป) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีลัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ 

ข้ึนไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหน่ึง

อน่ึง หากในการเสนอราคาคร้ังน้ัน ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติท้ังข้อ ๕.๘ และ 

ข้อ ๕.๙ ให้ผู้เสนอราคารายน้ันได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใซ่ผู้ประกอบการ ร ^ ร  แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืบข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือ 

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงาบของรัฐจัดซ้ือหรือจัด 

จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาซื้อขาย



๖.๑ ใบกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของใต้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันท่ีทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเนิบหนังสือแทนการทำสัญญาตาม 

แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑ .๓ ก็ไต้

๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ฃนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของไต้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ขนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเนินหนังสือ กับจังหวัด 

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเนินจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา 

ค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไร้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อ 

ไปนี้
(๑) เงินสด

(๒) เข็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ีงเนินเซ็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เซ็คหรือดราฟท์

น้ีนชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวับทำสัญญา หรือก่อนวันน้ีนไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเนินหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิฃย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายข่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือข่ืงจังหวัด ไต้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซ่ึงไต้รวมภาษีมูลค่าเพ่ืม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 

แล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไต้รับการคัดเลือกให้เนินผู้ขาย เม่ือผู้ขายไต้ส่งมอบส่ิงของไต้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือ 

ข้อตกลงเนิบหนังสือ และจังหวัด ไต้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเนินหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ไต้รับมอบต่อวัน 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ฃนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไต้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุใบข้อ ๑.๓ หรือ 

ทำข้อตกลงซ้ือเนินหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดข้ึนภายใน 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ี จังหวัด ไต้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแล้ไขให้ใช้การไต้

ดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธ้ีในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ



6)0.(3) เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินกู้จาก เงินกู้เพ่ือแก้ปัญหา 

เยียวยา และพินฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินกู้จาก 

เงินกู้เพ่ือแก้ปัญหาเยียวยา และพินฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้ว 

เท่าน้ัน

๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได้กัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิงของตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนำส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนำ 

เข้ามาโดยทางเรือใบเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขบได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซี่งเปีนผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวี ดังน้ี

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 

มิใข่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ใบกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ล่งเสริมการพาณีขยนาวี

๑๐.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ 

ภายใบเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา 

ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง 

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธ๋ึท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 

ซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก 

ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือใบกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 

ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใข้ในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 

พอท่ีจะท่าการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการกัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 

กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท่าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การท่าการจัดซ้ือครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ



ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ีงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาชองผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด 

เลือกให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ช่ัวคราว



แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใข่งานก่อสร้าง

๑. ข่ือโครงการ จัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการป้มและฟืนคืนชีพผู้'ป่วย จำนวน ๒ เคร่ือง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลธวัช'บุรี อำเภอธวัซบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๘๐,๐๐0.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๔
เป่นเงินทั้งส้ิน ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)

๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ บริษัท โฟลว์ เมดิคอล จำกัด 
๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเมดิคอล ๑๙๘๔ 
๔.๓ บริษัท กรีนเอิร์ธ เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

๖. รายข่ือผู้รับผิดขอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๖.๑ นางฉวีวรรณ ตรีซมวารี พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ
๖.๒ นางอมร อินธิราฃ พยาบาลวิขาชีพขำนาญการ
๖.๓ นางสาวประพิศ ประเสริฐสังข์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขขำนาญงาน

(เวชกิจฉุกเฉิน)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



ร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง 
เคร่ืองช่วยกระบวนการป็มและฟืนคืนขีพผู้ป่วย

1. ความต้องการ
เครื่องช่วยกระบวนการบีมและฟืนคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๒ เคร่ือง

2. วัตถุประสงค์
ใช้ในการนวดหัวใจในระหว่างทำหัตการเพ่ือช่วยฟืนคืบชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น (0ลโชเลอ /ปโ65ป 

สำหรับใช้ในรถพยาบาลคู้ชีวิตระดับสูง (/\๓ เวน[ลกถ6) หรือใช้ในสถานท่ีเกิดเหตุได้สะดวกและเพ่ือรักษา 
ระดับ 0วโ๐กลเ7 ?6ป'น5เ๐ท ?โ655บโ6 (0??) อย่างเพียงพอ ทำให้มี ?6ณโก ๐7 รเว(วก'!;3ก6๐น5 
□โอน[ล!;เอก (?0ร0 มากข้ึน
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม,เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ป่ระกอบการตามระเบียบที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงาน 
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจใบการดำเนินงานในกิจการของนิติ 
บุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพหรือรับจ้างพัสดุดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก,จังหวัดร้อยเอ็ด ณ 

วันประกาศ หรือไม่เป็นผักระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกาศ 

ศรังนั้
3.9 ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกลิทธ้ีหรือความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 

ข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (6-6๐ห6โกกกอก!:

?โ๐(ะบโ6โท6กป 6-6?) ของกรมบัญชีกลาง

(นางอมร อินริรา1ข)

(นางสาวประพีศ ประเส่ริฐสังข์)
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5.2 ภาคการช่วยหายใจ

5.2.1 มีป่มปรับตั้งค่าและหน้าจอแสดงแบบ 757 ขนาด 2.4 นิ้วแสดงค่าแรงดันและโหมดการ 
ใช้งานพร้อมกราฟการหายใจแบบ ?1'655นโ6-7!๓6

5.2.2 สามารถใช้งานได้ท้ังขนิดหน้ากาก (เฬลรเน้ และท่อช่วยหายใจ (7นช6)
5.2.3 สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ดังน้ี

- 19?\/ (เกVล5เห6 5*๐51*̂ 6 ?โ655นโ6 5/6ท*!๒*!๐ก)
- /\55เ5*70๐ก*โ๐1
- (255!

5.2.4 มีช่องสำหรับต่อออกซิเจนกรณีใช้ออกซิเจน 100 เปอร์เซ็นต์และระบบผสมอากาศ 

ภายนอกกรณีต้องการความเข้มข้นออกซิเจนประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์
5.2.5 สามารถปรับต้ังอัตราการหายใจได้อย่างน้อย 5 - 40 คร้ังต่อนาที
5.2.6 สามารถปรับต้ังปริมาตรอากาศในการหายใจเฉล่ียต่อหนึ่งนาที ((ฟ!กน*6 V๐๒๓6) ได้ 

ต้ังแต่ 3 - 2 0  ลิตรต่อนาที
5.2.7 สามารถปรับต้ังค่าจำกัดแรงดันสูงสุดในการหายใจเข้า (563^ เกรเวเโล1๐โV ?โ655นโ6 

01๓11;) ได้ต้ังแต่ 20 - 60 มิลลิบาร์
5.2.8 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานและสัญญาณเตือนดังต่อไปบ้ี ร*6ก๐5*5,

อเ5(ะ๐กก6๐*๒ก, ผ๐ /เ5515* และ ^ .7  ๓ ชลโ 02
5.2.9 ระบบกระตุ้นการหายใจ (7ก่336ข์ -2 มิลลิบาร์ค่าความคลาดเคลื่อน ±0.5 มิลลิบาร์
5.2.10 มีระบบวาล์วความปลอดภัยจำกัดแรงดับได้สูงสุดไม่เกิน 75 มิลลิบาร์
5.2.11 ระบบเสียงแนะนำการใช้งาบและการแจ้งเตือนเป็นภาษาไทย โดยสามารถปรับได้ 4

ระดับคือ 055, ร๓ ลแ, (ฟ6๐!๒๓ และ 1ล1'36

5.2.12 มีแบตเตอร่ีชนิด เ.|-]๐ก สามารถใช้งานได้ต่อเน่ืองสูงสุด 10 ช่ัวโมง
5.2.13 มีนํ้าหนักเบาประมาณ 1.3 กิโลกรัม(ไม่รวมกระเป๋าและอุปกรณี) สามารถเคล่ือนย้ายได้ 

สะดวก
5.2.14 ได้รับมาตรฐาน 5511789, 15X4 เป็นอย่างน้อย

6. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
6.1 กระเป๋าสำหรับบรรจุเครื่อง
6.2 รน๐*!๐ท ๐นเว

6.3 สายชาร์จและหัวชาร์จแบตเตอร่ี
6.4 แบตเตอร่ีชนิดชาร์จประจุใหม่
6.5 สายรัดแขนและขาผู้ป่วย
6.6 ชุดช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์
6.7 ค่มีอการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

จำนวน 1 ใบ 
จำนวน 2 ช้ิน 
จำนวน 1 ชุด 
จำนวน 2 ก้อน 
จำนวน 1 ชุด 
จำนวน 1 ชุด 
จำนวน 1 ชุด

(ลงข่ือ). 

(ลงข่ือ).

ประธานกรรมการ 

กรรมการ
(นางอมร อินธิราช) -7

(ลง'ข่ือ)..1นี้5..ไ.^.^..... .̂ .?.5.1.•อ 2ั .)โ.'น้ี?..น้ี!รรมการ
(นางสาวประพิศ ประเสรี1ฐสังข์)
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7. เง่ือนไขเฉพาะ

7.1 ผู้จำหน่ายรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันตรวจรับ
7.2 ผู้จำหน่ายจะต้องทำการตรวจเช็คสินค้าทุกๆ6 เด ือนและ(โลเแวเ^อท ุกๆ 1 ปีให้แก่ 

โรงพยาบาล ในระยะเวลาประกัน
7.3 ผู้จำหน่ายมีการสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ใดๆ ท้ังส้ิน
7.4 ผู้นำเช้ามีหนังสือรับรองการนำเข้าเป็นใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเช้าเครื่องมือแพทย์ตาม 

มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยยังไม่ 
หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

7.5 ผู้นำเช้ามีหนังสือรับรองการแต่งต้ังเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทๆผู้ผลิต และหากผู้แทน 
จำหน่ายไม่ได้เป็นผู้นำเช้า จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจำหน่ายที่ไต้รับการแต่งต้ังจากผู้นำเช้า 
โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

7.6 ผู้นำเช้ามีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมและสามารถดูแลหลังการขายให้ได้จากบริษัทๆ ผู้ผลิต 
โดยระบุได้รับการอบรมมาอย่างน้อย 5 ปี และหากผู้แทนจำหน่ายไม่ได้เป็นผู้นำเช้า จะต้องแสดง 
หนังสือรับรองการอบรมบริการหลังการขายท่ีได้รับการแต่งต้ังจากผู้นำเช้า โดยยังไม่หมดอายุ ณ 
วันเสนอราคา

7.7 ผู้นำเช้ามีหนังสือรับรองว่ามีอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากโรงงาบผู้ผลิต โดยยังไม่หมดอายุ ณ วัน 
เสนอราคา

7.8 ผู้จำหน่ายมีเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่ประกาศและคุณลักษณะเฉพาะ 

ของรายการท่ีเสนอราคาให้ซัดเจนข้อต่อข้อ โดยใช้ปากกาเน้นข้อความและใส่เลขหมายใน

นํล*อ๒ ฐ ณ วันเสนอราคา
7.9 ผู้จำหน่าย ส่งมอบพร้อมใบสอบเทียบโดยช่างผู้ชำนาญการ และจะต้องยื่นเอกสารส่าคัญ เพ่ือ 

รับรองว่า ช่างผู้ชำนาญการของได้รับการอบรมการใช้เคร่ืองมีอสอบเทียบ โดยยังไม่หมดอายุ ณ วัน 
เสนอราคา

7.10ผู้จำหน่ายมีเอกสารสำคัญรับรองว่าเครื่องมือสอบเทียบได้รับการรับรองความแม่นยำจากสถาบัน 
ท่ีน่าเช่ือถือ โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

8. ราคากลาง
เคร่ือง,ช่วยกระบวนการปิมและปีนคืน'ชีพผู้'ป่วย จำนวน 2 เครื่องๆละ 990,000.00บาท (เก้าแสนเก้าหม่ืน
บาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)

(นางอมร อินธิราซ)


