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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ …………/………………
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จานวน ๓ รายการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตามประกาศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลงวันที่ ………………………………………….
----------------------------------------กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ตามรายการ ดังนี้
(๑) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบความดันสูง
จานวน ๑ เครื่อง
(๒) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จานวน
๑ เครื่อง
(๓) เครื่องหาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ จานวน ๑ เครื่อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ทั้ง ๓ รายการ
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ แบบแผนปฏิบัติการส่งมอบครุภัณฑ์ที่เสนอราคา
๑.๙ ข้อกาหนดทั่วไป
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือ
ผู้นาเข้าในวันยื่นซองเสนอราคาทางด้านเทคนิคของครุภัณฑ์ ทุกรายการที่ประสงค์เสนอราคา ทั้งนี้สามารถ
เสนอราคารายการใดรายการหนึ่ง หรือครบทุกรายการ ดังต่อไปนี้
(๑.๑) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบความดันสูง
จานวน ๑ เครื่อง
(๑.๒) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ
จานวน ๑ เครื่อง
(๑.๓) เครื่องหาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ จานวน ๑ เครื่อง
(๒) จะต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ดังนี้
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบความดันสูง รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี, เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุม
อุณหภูมิ รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี , เครื่องหาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ
รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคาทางด้านเทคนิค

ร่าง(แก้ไขครั้งที่ ๑)

หน้าที่ ๒ ของทั้งหมด ๑๑ หน้า

(๓) จะต้องมีหนังสือรับรองการบริการแนะนา สาธิต/สอนการใช้งาน การบารุงรักษา
เครื่อง พร้อมติดตามตรวจเช็คคุณภาพ ทุก ๖ เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่น
ซองเสนอราคาทางด้านเทคนิค
(๔) จะต้องมีหนังสือรับรองการบริการสอบเทียบตามระยะเวลาที่กาหนดในรายละเอียด
คุณลักษณะแต่ละรายการที่แนบท้าย TOR โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคาทางด้านเทคนิค
(๕) จะต้องมีเอกสารที่แสดงถึงผู้ผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอราคาผ่านการรับรอง
คุณภาพ ตามที่ระบุในคุณลักษณะแต่ละเครื่องที่แนบท้ายTOR โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา
ทางด้านเทคนิค
(๖) ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อค และหรือแบบรูป และรายการตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เสนอครบถ้วน ตามข้อ ๑.๑ ในวันยื่นซองเสนอราคาทางด้าน
เทคนิค โดยต้องทาเครื่องหมายให้ชัดเจนที่แคตตาล็อค และหรือแบบรูป และรายการที่สอดคล้องกับ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เสนอ สาหรับแคตตาล็อคที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูป
ถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามี
ความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา
ตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน
(๗) จะต้องจัดทาแผนปฏิบัติการส่งมอบครุภัณฑ์ที่เสนอราคา ที่แสดงให้เห็นถึง
ระยะเวลาการดาเนินการนับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย ตั้งแต่การขนส่ง ติดตั้ง การทดสอบคุณสมบัติของ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การส่งมอบ/ตรวจรับ การสอนการใช้งาน และการสอบเทียบ(กรณีที่คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์กาหนดไว้) และต้องลงนามโดยผู้ มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่น
ซองเสนอราคาทางด้านเทคนิค
(๘) ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายเสนอปริมาณครุภัณฑ์ที่เสนอโดยระบุ ยี่ห้อ รุ่น
ตามแบบที่กาหนด โดยให้ระบุจานวน แต่ไม่ระบุราคาต่อหน่วย เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้เสนอในวัน
ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค
(๙) ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่เสนอราคาต่าสุดแสดงบัญชีปริมาณครุภัณฑ์โดยระบุชื่อ ชนิด
ยี่ห้อ รุ่น และระบุตัวเลขต่อหน่วย ตามที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๗ วัน นับแต่วัน
ยืนยันราคาสุดท้าย หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือ ค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม
๒.๕ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่นที่เข้า
เสนอราคาให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาด

ร่าง(แก้ไขครั้งที่ ๑)

หน้าที่ ๓ ของทั้งหมด ๑๑ หน้า

กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๗ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทจากัด(มหาชน)ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้
ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๓) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง
นามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๓) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) หลักฐานแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ที่ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
(๗) เอกสารตามข้อกาหนดทั่วไป ตามข้อ ๑.๙
(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
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๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน โดยจะยื่นเสนอราคาทุกรายการ ทั้ง ๓ รายการ หรือเลือกเสนอรายการหนึ่งรายการใด หรือหลาย
รายการก็ได้
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย ไม่เกินกาหนดระยะเวลาดังนี้
(๑) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบความดันสูง
ส่งมอบภายใน ๗๕ วัน
(๒) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ
ส่งมอบภายใน ๗๕ วัน
(๓) เครื่องหาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ ส่งมอบภายใน ๗๕
วัน
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทุกรายการที่ประสงค์เสนอราคาพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรม จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ (ในกรณี
ประสงค์เสนอราคามากกว่าหนึ่งรายการ ให้จัดทาเอกสารส่วนที่ ๑ จานวน ๑ ชุด และเอกสารส่วนที่ ๒ ตาม
จานวนรายการที่ประสงค์เสนอราคา โดยให้แยกซองเอกสารแต่ละรายการออกจากกัน)
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ ภายใน…๓…… วัน
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่า
หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ......................................” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……………………………..……..…ตั้งแต่เวลา……............ ถึง
เวลา…………………..…….น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
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แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
(๒.๑) ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สาหรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบ
ความดันสูง
(๒.๒) ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สาหรับเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็ว
สูงควบคุมอุณหภูมิ
(๒.๓) ๒,๓๕๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สาหรับเครื่อง
หาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ของแต่ละรายการดังนี้
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(๖.๑) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบความดันสูง จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum
Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๗๐๐ บาท จากราคาสูงสุด ในการประกวดราคา
และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า
๗๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๖.๒) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จะต้องเสนอลดราคาขั้น
ต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุด ใน
การประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคา
ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๖.๓) เครื่องหาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ จะต้อง
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท
จากราคาสูงสุด ในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่..............................................
ตั้งแต่เวลา...........................................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป
(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค แต่ละ
รายการที่ประสงค์เสนอราคาเป็นจานวนเงิน ดังนี้
(๑) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบความดันสูง จานวนเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)
(๒) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จานวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สอง
หมื่นห้าพันบาท)
(๓) เครื่องหาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ จานวนเงิน
๑๑๗,๗๕๐ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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หน้าที่ ๗ ของทั้งหมด ๑๑ หน้า

๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคา
ต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคาแยกแต่ละรายการ
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรม เท่านั้น
๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรม
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรื อกรมมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการ
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คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กรมอาจจะพิจารณาจัดทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับกรมที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้
ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทาสัญญากับ กรม โดยตรง ภายใน……๗… ………วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ

๐.๒ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของ
ครุภัณฑ์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบความดันสูง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุม
อุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และเครื่องหาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า

ร่าง(แก้ไขครั้งที่ ๑)

หน้าที่ ๙ ของทั้งหมด ๑๑ หน้า

๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ….-.….ของราคาสิ่งของที่
เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) ให้แก่กรม ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้า นั้น
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๘ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ได้รับ
อนุมัติเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อกรม ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อกรมแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ

ร่าง(แก้ไขครั้งที่ ๑)

หน้าที่ ๑๐ ของทั้งหมด ๑๑ หน้า

๑๑.๕ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
…………….(วัน เดือน ปี)…………

ร่าง(แก้ไขครั้งที่ ๑)

หน้าที่ ๑๑ ของทั้งหมด ๑๑ หน้า

หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน
ที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลา ติดต่อกัน
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา)
และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กาหนดวันเสนอราคาวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกาหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลา
ค้าประกันซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
การเสนอลดราคาขั้นต่า (
Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หาก
คานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วย
นับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของ
การประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กาหนดการ
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท
คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณี
กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กาหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
กาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นได้

