
ร่าง 
ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR ) 

โครงการจัดซื้อ เครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ 
๑.ความเป็นมา 

      ศูนย์โรคหัวใจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีภาระงานส่วนหนึ่งในการบริการตรวจวินิจฉัยและรักษา
โรคหัวใจเต้นผิดปกติเนื่องจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Arrhythmia)แก่ผู้ป่วย ศูนย์โรคหัวใจ   รพ.ภูมิ
พลอดุลยเดช พอ. จึงมีความประสงค์ที่จะจัดหาเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ  จ านวน  
๑ ชุด เพ่ือให้บริการผู้ป่วยที่มีอยู่ปัจจุบันและเตรียมรองรับการขยายงานให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
ด้วยวิธีพิเศษต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพ่ือทดแทนของเก่า  
      ๒.๒ เพ่ือท าการตรวจและวินิจฉัยความผิดปกติของโรคท่ีเกี่ยวกับโรคหัวใจอันจะเป็นประโยชน์ใน การ

ตัดสินใจการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ  
      ๒.๓ เพ่ือรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่มารับบริการเพ่ิมข้ึน  
      ๒.๔ เพ่ือรองรับการท าวิจัยเพื่อศึกษาหาสาเหตุและวิธีการรักษาโรคไหลตาย (Brugada Syndrome)  

๓.ประโยชน์ที่จะได้รับ 
           ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติเนื่องจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Arrhythmia) 
สามารถด ารงชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ อีกท้ังยังเพ่ือเป็นการยกระดับและพัฒนาวิธีการรักษาทางการแพทย์     

๔.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๔.๑เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
  ๔.๓..ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
  ๔.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นแล้ว 
      ๔.๕   ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการผ่านการอบรมของช่างผู้ท าการตรวจซ่อม เพ่ือยืนยันการ
บริการหลังการขาย 
      ๔.๖  ผู้เสนอราคาต้องมีทีมวิศวกรที่ผ่านการอบรม และมีความช านาญในการติดตั้งและดูแลเครื่องมือชนิดนี้ 
          ๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที๓่) พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง       
ทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๔.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้  



๕.   แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
         ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย์ พอ. ที่ ๒๑/๕๗  
ชื่อพัสดุ   เครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ           

๑.  วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  ใช้ส าหรับตรวจเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติเนื่องจากความผิด
ปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

๒.  ขีดความสามารถและสมรรถนะที่ต้องการ  

     ๒.๑   เป็นเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ โดยใช้ระบบสนามแม่เหล็ก และการวัด 
             อัตราสว่นของกระแสไฟฟ้าร่วมกัน  

     ๒.๒   ติดตั้งอยู่บนฐานที่มีล้อ ๔ ล้อ เคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชักส าหรับใส่อุปกรณ์ 

     ๒.๓   มีหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว แสดงรูปสีสามมิติของหัวใจ (Heart Chamber) และคลื่นไฟฟ้า           

             ของหัวใจบนจอภาพทีเ่วลาจริง (Real Time) 

     ๒.๔   มีส่วนการท างานอย่างน้อยดังนี้   

             ๒.๔.๑  ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล และส่วนเชื่อมต่อสัญญาณ (Patient Interface Unit)          ๑ เครื่อง 

             ๒.๔.๒  หน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงแผนที่สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ 

                       เป็นระบบปฏิบตักิารณ์ (Workstation)                                                   ๑ เครื่อง 
             ๒.๔.๓  แผ่นก าเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมแท่นวาง (Location Pad and Holder)       ๑ ชุด 
             ๒.๔.๔  เครื่องควบคุมด้วยเท้า (Pedal Set) ชนิดสวิตซ์เหยียบซ้ายและขวา                   ๑ ชิ้น 

    ๒.๕   มีโปรแกรมการท างานอย่างน้อยดังนี้ 

             ๒.๕.๑  โปรแกรมแสดงภาพของสายสวนหัวใจ โดยระบบจะท าการตรวจสอบ และแสดงภาพ                 

                       เคลือ่นไหวของสายสวนหัวใจทัง้ชนดิ Ablation และ Diagnostic ตลอดเวลา โดยการใช้
ระบบ สนามแม่เหล็กร่วมกันกับการวัดอัตราส่วนของกระแสไฟฟ้า (Current Ratio) ในการบอกพิกัดสายสวน
หัวใจ      

             ๒.๕.๒  โปรแกรมสร้างภาพโครงสร้างของห้องหัวใจได้ด้วยการกวาดสายสวนหัวใจชนิดมีเซนเซอร์      
( Sensor ) บอกพิกัดเพ่ือสร้างภาพโครงภายในห้องหัวใจนั้นๆ ได้ด้วยความรวดเร็วมากขึ้น และสามารถปรับ
รายละเอียดของโครงสร้างส่วนต่างๆ ในห้องหัวใจได้ 
             ๒.๕.๓   โปรแกรมสร้างการเชื่อมต่อสายสัญญาณและแสดงคุณลักษณะของสายสวนหัวใจชนิด                 
Diagnostic Catheter โดยอัตโนมัติ  

     ๒.๖   สามารถเก็บข้อมูลสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจได้ในตัวเครื่อง และสามารถท าการบันทึกภาพนิ่งและ 



             ภาพเคลือ่นไหวได ้ 

     ๒.๗   สามารถส่งข้อมูลออกทางช่อง CD, DVD และ USB ได้ 

     ๒.๘   สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะที่โรงพยาบาลมีใช้อยู่ได้   

     ๒.๙   ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ 

๓.  ความปลอดภัย   ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๔.  ความคงทนและทนทานต่อการใช้งาน  ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต    

๕.  ความง่ายในการใช้งานและการบ ารุงรักษา   

     ๕.๑  มีอักษรก ากับการท างานของเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ 

     ๕.๒  สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

๖.  รูปร่างลักษณะและขนาด    ตามแบบของบริษัทผู้ผลิต 

๗.  สีและลวดลาย  ตามแบบของบริษัทผู้ผลิต 

๘.  คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิต   ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๙.  วิธีการผลิต  ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๑๐. การตรวจและการทดลอง  ผู้ขายต้องท าการติดตั้งและทดลองจนสามารถใช้งานได้ตามคุณลักษณะเฉพาะฯ    

     ที่ก าหนดไว้                                                                                      

๑๑. อุปกรณ์ที่ต้องส่งพร้อมกับพัสดุนี้ 
        ๑๑.๑  สายเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ขั้ว ระหว่างผู้ป่วยกับส่วนเชื่อมต่อสัญญาณ          ๑ เส้น 
        ๑๑.๒  เส้นใยน าแสง (Fiber Optic) ส าหรับเชื่อมต่อระหว่างส่วนต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลไฟฟ้าหัวใจ  ๒ เส้น 
        ๑๑.๓  สายน าไฟฟ้าระหว่างหน่วยประมวลผลและกล่องเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ               ๑ เส้น   
        ๑๑.๔  คู่มือการใช้งาน (Instruction Manual) และคู่มือการซ่อมบ ารุง (Service Manual) 

                 ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ อย่างละ                                                     ๑  ชุด 

        ๑๑.๕  คู่มือการใช้งาน (Instruction Manual) และคู่มือการซ่อมบ ารุง (Service Manual) 

                 เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย  อย่างละ                                                 ๓   ชุด 

       ๑๑.๖  คู่มือค าแนะน าตามใบแบบกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
                (สามารถส่งเป็น  CD.-Rom หรือ DVD แทนได้) ให้กับ กวก.พอ.                             ๑  ชุด      

 ๑๒.  อ่ืนๆ  



        ๑๒.๑  ผู้ขายรับประกันซ่อมอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑   ปี 

        ๑๒.๒  ผู้ขายมีอะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุงไว้ขายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕   ปี    

        ๑๒.๓  ผู้ขายเครื่องมือแพทย์จะต้องสามารถแสดงหลักฐานการผลิตหรือน าเข้าอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

                 ของทางราชการ   

๖.  เงื่อนไขเพิ่มเติม 
   บริษัทต้องท าการฝึกอบเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ 

๓ มิต ิให้สามารถใช้งานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเครื่องได้  เป็นระยะเวลา ๕ วันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

๗. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
   ก าหนดยืนราคา ๙๐ วัน ผู้ขายจะต้องส่งมอบและติดตั้งเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้าง

ภาพ ๓ มิติ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามก าหนดที่ระบุในสัญญา พร้อมทั้งทดสอบระบบท้ังหมดให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๒๐ วัน  

๘.  วงเงินในการจัดหา 
   เป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนอาคารคุ้มเกศ วงเงิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบล้านบาทถ้วน) และในการ

เสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐.-บาท  จากราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.-บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น         
          สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
สถานที่ติดต่อ แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๔๒๕๘๗ 
โทรสาร ๐๒-๕๓๔๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 
หรือทาง e-mail ของ chokchai_p@rtaf.mi.th 
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือ
มีความเห็นด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่าง 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ... /๕๘  

การซื้อเคร่ืองตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ 
ตามประกาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

ลงวันที ่………………………………………….  
 

-----------------------------------------  
กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจ

สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ จ านวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะ 

ใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย์ พอ. ที่ ๒๑/๕๗  และร่างขอบเขตของงาน(Terms of 
Reference : TOR) 

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑ .๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑.๔   แบบสัญญาซื้อขาย   
 ๑.๕   แบบหนังสือค้ าประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง    
(๒)   หลักประกันสัญญา   

 **  (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า   
 ๑.๖ บทนิยาม   

(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
 ....................................ฯลฯ.........................................  
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๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็น นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีอาชีพขายพัสดุที่

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น และ /หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
            ๒ .๕.  ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการผ่านการอบรมของช่างผู้ท าการตรวจซ่อม เพ่ือยืนยันการ
บริการหลังการขาย 

            ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีทีมวิศวกรที่ผ่านการอบรม และมีความช านาญในการติดตั้งและดูแลเครื่องมือ
ชนิดนี ้

                ๒.๗  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที๓่)พ.ศ.๒๕๕๕ 

       ๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง       
ทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

      ๒.๙ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และมีการท าสัญญากับกรมแพทย์ทหารอากาศให้รับจ่ายเงิน
ผ่านธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้  และให้จัดท า
บัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อ กรมสรรพากร และปฏิบัติตามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาตเิรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที๓่)พ.ศ.๒๕๕๕  

 
๓.  หลักฐานการเสนอราคา  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
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       (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง      

  (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
    (๔) ระบุเอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อเห็นสมควรก าหนด   
เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น  

   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
 

 ๓.๒  ส่วนที่  ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  
  (๔)  หลักประกันซอง  ตามข้อ ๕  
  (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  
 
๔.  การเสนอราคา  
 ๔.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้ชัดเจน  

 ๔.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.. ๙๐..วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา  
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน …๒๔๐…… วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย  
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๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด  

คุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และ
เอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรม* จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

 ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง   
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน………๓…… วัน  

**  ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน  ……………-…………… (หน่วย) 
เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้  กรม* จะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรม* จะคืนให้แก่  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

 ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๗   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ่า
หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ................./๕๘...............................” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่  ……………………………..……..…ตั้งแต่เวลา………………….…..น.ถึง
เวลา…………………..…….น. ณ ………………………………………………………………… 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น  
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ 
ข้อเสนอตาม ข้อ  ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และกรม* จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน   
และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  

และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบล้านบาทถ้วน) 
 (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว  
 (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ   
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐.-บาท  จากราคาสูงสุด  
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๒๐,๐๐๐.-บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว  
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่..............................................  
ตั้งแต่เวลา...........................................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

          (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา  
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ  
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
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๕.  หลักประกันซอง   

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค   
จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท(ห้าแสน บาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน 
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน 
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ๕ .๑  เงินสด  
 ๕ .๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม* โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค   

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
 ๕ .๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้  กรม * จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน   

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรม *จะพิจารณาตัดสินด้วย 

ราคารวม  
 ๖.๒   หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ  
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรม* เท่านั้น  

 ๖ .๓  กรม* สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะ เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน   
ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม*  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  

 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรม* มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรม * มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา   
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ กรม* ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้   
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา   
ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรม* เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค ์
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จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม* จะพิจารณายกเลิก 

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษ ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 ๖ .๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิ  
เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระท าการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรม * มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และกรม* จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   

๗.  การท าสัญญาซื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของ

ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ กรม* อาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  

 ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ   
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือกรม* เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประ กวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย  ตามแบบสัญญา  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับกรม * ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับกรม * เจ้าของงบประมาณแต่ละกรม* 
โดยตรง ภายใน……๑๕……วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
เท่ากับร้อยละ.. ๕ ..ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไดใ้ห้กรม* ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินสด  
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม * โดยเป็นเช็คลงวันที่  ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น   

ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุ 

ในข้อ ๑.๕ (๒)  
  (๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาต ให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕  (๒)  

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน  

ตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
 
๘.  อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ …๐.๒๐…….ต่อวัน  
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๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง   
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   

หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๔ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า …๑……ปี….-…….เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ 
รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…...๓…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความช ารุดบกพร่อง  
    ** ๑๐.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ …..-….ของราคาสิ่งของ 
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน  
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกัน   
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แก่กรม* ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้า นั้น  

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
** ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก กองทุนอาคารคุ้มเกศ 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรม  ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนอาคารคุ้มเกศ แล้ว

เท่านั้น 
 ๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ 

ตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว 
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ  
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น   
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  

 ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อกรม * แล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน  ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) 
(๖) และ  (๗) มิฉะนั้น  กรม* จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที   
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรม * ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 

ที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ  ๗ กรม* จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น  
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
       ๑๑.๕ กรม * สงวน สิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
    นาวาอากาศเอกหญิง 

                      ผูอ้ านวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทยท์หารอากาศ  
        …………………./…………./……………..  

 
หมายเหตุ   
 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน 

ที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลา ติดต่อกัน  

คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา)   
และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๔๙ และก าหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลา 
ค้ าประกันซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สอง ให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

* ค าว่า  “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ด าเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งอาจเลือกใช้ค าอ่ืนเช่น  “จังหวัด” “ส านักงาน ” ได้ตามความเหมาะสม  และให้ใช้ค าดังกล่าวในส่วน 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด  

** ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ด าเนินการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้  
ตามความจ าเป็น  

*** ให้ระบุชื่อกรม จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่จัดหา พร้อมประทับตราชื่อส่วนราชการ  
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 

 การเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุด
ของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท  
ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ  



การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้ก าหนดการเสนอลด
ราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสูงกว่า  
ราคาข้ันต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ  
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  ส าหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
ก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นได ้

 


