
   

  

                                       ประกาศกองทัพบก โดยโรงพยาบาลคายสุรสีห   

                                          เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือรถพยาบาล แบบท่ี ๒    

                                        ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

     -----------------------------------------------------  

    กองทัพบก โดยโรงพยาบาลคายสุรสีห มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือสิ่งอุปกรณถาวรสายขนสง ดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้  เปนเงินท้ังสิ้น   

๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามลานบาทถวน)   ตามรายการดังนี้ 

 

    ๑. รถพยาบาล แบบท่ี ๒     จํานวน   ๑   คัน    

         คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ ชั่วคราว สาย ขส. หมายเลข ๒๓๑๐ – T – ๖๔ – P – ๐๗๙๔   

               

    ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

    ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

    ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

               ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

               ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

               ๕.ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหผูเปนท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

   ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

    ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

    ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกโรงพยาบาลคายสุรสีห ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

   ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด 

๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรอืแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

 



                                                - ๒ - 

 

๑๓. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแต

ละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด                                                

     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี 

๒๒  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.             

                 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงวันกอนการเสนอราคา  ในวันท่ี  ๑๖  เดือน กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๔  ถึงวันท่ี  ๒๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  

                  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต www.srshor.com หรือwww.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๔๕๘-๙๒๓๓-๔ ตอ ๕๑๐๙๕  ในวันและเวลาราชการ   

               

       ประกาศ       ณ       วนัท่ี    ๑๖     เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

                                                 พันเอก    ชาลี     ตรองพาณิชย     

                                                           (  ชาลี     ตรองพาณิชย  ) 

                                                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรสีห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

                                                      เลขท่ี  ๕/๒๕๖๔ 

                            การซ้ือ รถพยาบาล แบบท่ี ๒  จํานวน  ๑  คัน   

                          ตามประกาศกองทัพบก โดยโรงพยาบาลคายสุรสีห  

                                 ลงวันท่ี  ๑๖   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                             --------------------------------------------  

  โรงพยาบาลคายสุรสีห  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา โรงพยาบาลคายสุรสีห  มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ตามรายการดังนี้ 

 

               ๑. รถพยาบาล แบบท่ี ๒    จํานวน   ๑  คัน 

                  คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ขส. หมายเลข ๒๓๑๐ – T – ๖๔ – P – ๐๗๙๔  

                   

 

 พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานได

ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ 

โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (๑)  หลักประกันการเสนอราคา 

 (๒)  หลักประกันสัญญา 

 (๓)  หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

๑.๕ บทนิยาม 

 (๑)  ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

 (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 (๑)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

 (๒)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

๑.๗ คุณลักษณะเฉพาะ 

                               หมายเลขสิ่งอุปกรณชั่วคราว สาย ขส. ๒๓๑๐ – T – ๖๔ – P – ๐๗๙๔  

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                     ๒.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ     

     



                                                             - ๒ - 

                                                      

                     ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา การ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                                                              

                 ๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย                                                        

                 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก โรงพยาบาล- คาย

สุรสีห  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                 ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชกีลาง 

                 ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส(Electronic Government Procurement: e –GP) ของกรมบัญชีกลางตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.กําหนด 

                 ๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

                 ๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด                                                   

            ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                    ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ 

                    ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีราชชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติ

บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ(ถามี) 

พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๒)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวบัตรประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง                                                           

  (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

 



                                                              - ๓ - 

 

   (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

         (๔.๑) สําเนาหนังสือการจดทะเบียนการเปนผูคากับภาครัฐ  

                                     (๔.๒) หนังสือรับรองบริษัทตองมีอายุไมเกิน ๙๐ วัน นับถึงวันเสนอราคา                                  

                                (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Fomat)                                                             

                               ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ให 

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดงักลาวในรูปแบบ PDF File                                                              

๓.๒  สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้     

                               (๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจท้ังนี้หากผูรับ

มอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                           (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔  

                           (๓) รายการพิจารณาท่ี ๑ รถพยาบาล แบบท่ี ๒ 

                                ๓.๑ สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs)ถามี   

                           (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 

                                ๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและของ

ผูรับมอบอํานาจ                            

                               (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)  

                             ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน ถูกตอง

แลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่น

ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File  

                 ๔. การเสนอราคา  

                       ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความให

ถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคา

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

  ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคา ใหถูกตอง ท้ังนี้ 

ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 

โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ไวแลว  จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลคายสุรสีห ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

                            ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๕๐ วัน   ตั้งแตวันเสนอราคา  โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได  

  ๔.๓  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน  ๑๒๐ วัน  นับถัดจากวัน ลงนาม

ในสัญญาซ้ือขาย  

 



 

                                                            - ๔ - 

 

  ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ  

รถพยาบาล  แบบท่ี ๒  ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือประกอบการ

พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้  โรงพยาบาลคายสุรสีห จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ                                                             

                       สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี

อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  มีความประสงคจะ

ขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน  ๓ วัน   

  ๔.๕ กอนเสนอราคา  ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร

ประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส  

  ๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา  ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี  ๒๒  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔   ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน

การเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ                                                             

                       เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว  จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอ

ราคาใดๆ  โดยเด็ดขาด  

                      ๔.๗ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท DPF 

File (Oortable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และ

ชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก

โรงพยาบาลคายสุรสีห ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส                                                  

                      ๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) 

หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  

                     หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ีมี

การพิจารณาขอเสนอ  มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส  จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  และโรงพยาบาลคาย- 

สุรสีห  จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต โรงพยาบาลคายสุรสีห จะพิจารณาเห็นวาผูยื่น

ขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ 

โรงพยาบาลคายสุรสีห   

    ๔.๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้  

   (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

   (๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ัง

ปวงไวดวยแลว  

   (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวันเวลาท่ีกําหนด  

   (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได   

   (๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th     

 



                                                             - ๕ - 

 

                   ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา  

    ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โรงพยาบาลคายสุรสีห  

จะพิจารณาตัดสิน โดยใชหลักเกณฑ ราคา                                                             

    ๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ  

                               ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ โรงพยาบาลคายสุรสีห จะพิจารณาจากราคารวม 

                         ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม

ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส  จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสาร ทาง

เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือนไข

ท่ี โรงพยาบาลคายสุรสีห กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระ สําคัญและ

ความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น                                                              

    ๕.๔ โรงพยาบาลคายสุรสีห สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน 

ในกรณีดังตอไปนี้                                                           

  (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทาง

ระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง ระบบการ

จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ โรงพยาบาลคายสุรสีห                                                             

                               (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส                                                               

  (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน                                                             

    ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือโรงพยาบาลคายสุรสีห มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง เพ่ิมเติมได 

โรงพยาบาลคายสุรสีห มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาว  ไมเหมาะสม 

หรือไมถูกตอง                                                           

    ๕.๖ โรงพยาบาลคายสุรสีห  ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา

ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ โรงพยาบาลคายสุรสีห เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะรียกรอง คาใชจาย

หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังโรงพยาบาลคายสุรสีห จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และ

ลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการ

ยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน มา

เสนอราคาแทน เปนตน   

                         ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน 

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ 

โรงพยาบาลคายสุรสีห จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ

ดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  โรงพยาบาลคาย-

สุรสีห มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง

คาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จาก โรงพยาบาลคายสุรสีห 
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    ๕.๗ กอนลงนามในสัญญา โรงพยาบาลคายสุรสีห  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน  หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา                                                             

 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย  

  ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน ๕ 

วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ โรงพยาบาลคายสุรสีห จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา

ตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได  

  ๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน ๕ 

วันทําการ หรือโรงพยาบาลคายสุรสีห เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับโรงพยาบาลคายสุรสีห  ภายใน  ๗  วัน  

นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕  ของราคาสิ่งของท่ี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหโรงพยาบาลคายสุรสีห ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้                                                          

     (๑) เงินสด  

    (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรื

อดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓  วันทําการ  

    (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุ ในขอ ๑.๔ (๒)  หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนด 

    (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง                                                            

ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบุในขอ ๑.๔ (๒)                                                                                         

                                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

                                         หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว                                                             

 ๗.  คาจางและการจายเงิน 

      โรงพยาบาลคายสุรสีห  จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ

คาใชจายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตาม

สัญญาซ้ือขายหรือขอตกลงเปนหนังสือและ โรงพยาบาลคายสุรสีห ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว                                                          

 ๘. อัตราคาปรับ 

                    คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  หรือขอตกลง    ซ้ือ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ศูนยจุดสองศูนย (๐.๒๐ %) ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน  

               ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                     ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓  หรือ ทํา

ขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน ภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ป   นับถัดจากวันท่ี โรงพยาบาลคายสุรสีห  ไดรับมอบสิ่งของโดยตองรีบจัดการซอมแซม 

แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง   
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      ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  

 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายไดของหนวย   

                              การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือโรงพยาบาลคายสุรสีห ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก

รายไดของหนวย แลวเทานั้น                                                               

  ๑๐.๒ เม่ือโรงพยาบาลคายสุรสีหไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของ

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ  ของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ กระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

ดังนี้  

   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 

๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง คมนาคม 

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด                                                            

   (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ เรือ

ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน ท่ีมิใช

เรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน  

   (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ

สงเสริมการพาณิชยนาวี                                                             

   ๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงโรงพยาบาลคายสุรสีหไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงซ้ือเปน

หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ โรงพยาบาลคายสุรสีห จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือ                                                            

เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน    (ถา

มี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ   

   ๑๐.๔ โรงพยาบาลคายสุรสีห สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา 

หรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)   

                        ๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน  ผู

ยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ โรงพยาบาลคายสุรสีห คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่น

ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพ่ิมเติม                                                        

                         ๑๐.๖ โรงพยาบาลคายสุรสีห อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอ

จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก โรงพยาบาลคายสุรสีห ไมได                                                              

                                (๑) โรงพยาบาลคายสุรสีห ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับจัดสรรแต

ไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป  

                                (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผล 

ประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผู

ยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา                                                        

                                 (๓) การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกโรงพยาบาลคายสุรสีห หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                 (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตาม

ความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   

 



                                                              - ๘ - 

                                                     

                    ๑๑. การปฏบัิติตามกฎหมายและระเบียบ 

                         ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด                                                            

                    ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          โรงพยาบาลคายสุรสีห สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอ   ท่ี

ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ                                                               

                       ท้ังนี้  หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือ

ทําสัญญากับ โรงพยาบาลคายสุรสีห ไวชั่วคราว 

 

 

โรงพยาบาลคายสุรสีห 

                                                          พ.ต . บัณฑิต   ทัศบุตร 

                                                                   หวัหนาเจาหนาท่ี 

                                                                       ๑๖  ก.ย.๖๔ 

                                                                                                                
 


