
 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-2 /2558 
ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
ลงวันที่       กุมภาพันธ์  2558 

……………………………………………………………………….. 

         ส านักงานปศุสัตว์เขต 5   ต่อไปนี้เรียกว่า “ส านักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 29 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ตามรายการ ดังนี้ 

 

         กลุ่มท่ี 1. วัสดุเวชภัณฑ์  จ านวน  1 รายการ  (รายการที่ 1) 
1. ยาฉีดสลบ Tiletamine และZolazepam ชนิดเข้มข้น 100 มก จ านวน 275 ขวด 

 

        กลุ่มท่ี 2. วัสดุเวชภัณฑ์   จ านวน  6 รายการ   (รายการที่ 2-7)  
2. ยาฉีดอะโทรปีน ซัลเฟต ขนาด 100 มล. จ านวน 60 ขวด 
3. แอลกอฮอล์ 70% ขนาดขวดละ 450 มล. บรรจุลังละ 24 ขวด จ านวน 12 ลัง 
4. ยาโพวิโดนไอโอดีน ขนาดขวดละ 450 มล. จ านวน 70 ขวด 
5. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อคลอร์เฮกซิดีน ขนาดขวดละ 500 มล จ านวน 60 ขวด 
6. ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน และสเตร็ปโตมัยซิน ชนิดฉีดออกฤทธิ์นาน ขนาด 100 มล. จ านวน 100 ขวด 
7. ยาป้ายตา (eye cream) หลอดขนาดบรรจุ 3.5 กรัม จ านวน 79 หลอด 

 

กลุ่มท่ี 3. วัสดุเวชภัณฑ์  จ านวน  1 รายการ  (รายการที่ 8) 
8. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 มลต่อ 1 โด๊ส จ านวน 50,000 ขวด 

 

        กลุ่มท่ี 4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน  20 รายการ  (รายการที่ 9 – 28) 
9. กระบอกฉีดยา (syrinx) ขนาด 10 มล. ขนาดบรรจุ 100 อัน/กล่อง จ านวน 100 กล่อง 
10.  กระบอกฉีดยา (syrinx) ขนาด 5 มล. ขนาดบรรจุ 100 อัน/กล่อง จ านวน 100 กล่อง 
11. กระบอกฉีดยา (syrinx) ขนาด  3 มล. ขนาดบรรจุ 100 อัน/กล่อง จ านวน 150 กล่อง 
12. กระบอกฉีดยา (syrinx) ขนาด  1 มล. ขนาดบรรจุ 100 อัน/กล่อง จ านวน 100 กล่อง 
13. เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 18 ยาว 1½  นิ้ว ขนาดบรรจุ 100 อัน/กล่อง จ านวน 100 กล่อง 
14. เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว ขนาดบรรจุ 100 อัน/กล่อง จ านวน 100 กล่อง 
15. เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ขนาดบรรจุ 100 อัน/กล่อง จ านวน 200 กล่อง 
16. เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 26 ยาว ½ นิ้ว ขนาดบรรจุ 100 อัน/กล่อง จ านวน 500 กล่อง 
17. วัสดุเย็บแผล Chromic catgut  เบอร์ 2/0 USP ขนาด 100 เมตร/ม้วน/กล่อง  จ านวน 120 กล่อง 
18. วัสดุเย็บแผล Chromic catgut  เบอร์ 1  USP ขนาด 75 เมตร/ม้วน/กล่อง  จ านวน 120 กล่อง 
19. วัสดุเย็บแผล Chromic catgut  เบอร์ 2/0 USP ขนาด 150 ซม/ซอง จ านวน 1,500 ซอง 
20. วัสดุเย็บแผล Chromic catgut  เบอร์ 1  USP ขนาด 150 ซม/ซอง จ านวน 1,500 ซอง 
21. วัสดุเย็บแผลชนิดละลายช้า Polyglycolic acid (PGA) เบอร์ 2/0 USP ขนาด 25 เมตร/ม้วน/กล่อง   

จ านวน 150 กล่อง  
22. ไนลอนเย็บแผล  สังเคราะห์ไม่ละลาย ( polyamide  หรือ supramid)  เบอร์ 2/0 USP ขนาด 100 เมตร/

ม้วน/กล่อง  จ านวน 140 กล่อง  
23. เข็มเย็บแผล ขนาด 24 มม.(ปลายเหลี่ยม) stainless spring eye curve 3/8 บรรจุ 12 อันต่อโหล  

จ านวน 100 โหล 
24. เข็มเย็บแผล ขนาด 28 มม.(ปลายเหลี่ยม) stainless spring eye curve 3/8 บรรจุ 12 อันต่อโหล  

 จ านวน 100 โหล 



 

25. ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 23 ส าหรับด้ามเบอร์ 4 บรรจุซองละ 1 ใบ กล่องละ 100 ใบ จ านวน 230 กล่อง 
26. ผ้าก๊อสพับ ขนาดไม่ต่ ากว่า 3” x3” ชนิดปราศจากเชื้อ พับบรรจุไม่ต่ ากว่า 10 ชิ้นต่อห่อ กล่องละ 10 ห่อ

จ านวน 200 กล่อง 
27. ใบมีดโกน ชนิดคมสองด้าน ขนาดบรรจุ 5 ใบ/กล่อง จ านวน 176 กล่อง 
28. ส าลีท าจากฝ้ายบริสุทธิ์ ม้วนหรือห่อละ 450 กรัม จ านวน 100 ม้วน  

 

        กลุ่มท่ี 5. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน  1 รายการ (รายการที่ 29) 
   29. แอนติเจนส าหรับตรวจทดสอบทูเบอร์คูโลซิสบริเวณโคนหาง โคและกระบือ ขนาดบรรจุ 2 มล. (Bovine     
        Tuberculin PPD 2 ml. For caudal fold) จ านวน 2,648 ขวด 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา  

1.6 บทนิยาม 
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  

 1.8 หนังสือมอบอ านาจ 
 

2. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

    2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน  
          ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี       

     ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด    
     ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น   
     ธรรม ตามข้อ 1.6 

    2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่   
         รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
    2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของส านักงาน 
    2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี  
         รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 



 

     2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

3. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ  
  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไป 

 (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล      
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
    บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
     หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น  
     รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมส าเนาถูกต้อง 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1) 

         3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4    
 (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอ่ืนท าการแทน  
 (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
 (4) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7(2)     

4.  การเสนอราคา     
   4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน                                                                                                            
          4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า  90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได ้   
 4. 3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  60 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย โดยตรวจรับและส่งมอบ ณ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  



 

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ
เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 กลุ่ม (29 รายการ) ไปพร้อมเอกสารส่วนที่1 และเอกสารส่วนที่ 2 
เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ส านักงาน จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  
  ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติ
กรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา จะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน 
 4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน 1 ตัวอย่าง  เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ ส านักงาน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ส านักงาน จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา    
 4.6 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซองถึง  
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e – 2/2558”  ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ .......เดือน......................พ.ศ.............
ตั้งแต่เวลา.................น. ถึงเวลา............. น. ณ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 เลขที่ 170 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ ตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์
จะเสนอราคารับทราบ แล้ว  
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้
ประสงค์จะเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและส านักงาน 
จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่
ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า  กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  



 

ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 4. 8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้น ดังนี้ 
       กลุ่มท่ี 1. วัสดุเวชภัณฑ์                         จ านวนเงิน       330,000.-  บาท 
                กลุ่มที่ 2. วัสดุเวชภัณฑ์                         จ านวนเงิน        70,012.-  บาท  
                กลุ่มท่ี 3. วัสดุเวชภัณฑ์                         จ านวนเงิน      750,000.-  บาท       
                กลุ่มท่ี 4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์          จ านวนเงิน    1,616,000.-  บาท 
                กลุ่มท่ี 5. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์          จ านวนเงิน       383,960.- บาท 

(3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย แล้ว 
จนกระท่ังส่งมอบวัสดุให้ ณ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ 

(4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้ากระบวนการเสนอราคา  ตามวันเวลา  
และสถานที่ท่ีก าหนด 

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOGIN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่เสนอในการ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และจะต้องเสนอลด
ราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

                กลุ่มท่ี 1. วัสดุเวชภัณฑ์                 เสนอลดราคาข้ันต่ าในแตล่ะครัง้ไม่น้อยกว่า    600.- บาท                        
                กลุ่มที่ 2. วัสดุเวชภัณฑ์                 เสนอลดราคาข้ันต่ าในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า    100.- บาท 
                กลุ่มท่ี 3. วัสดุเวชภัณฑ์                 เสนอลดราคาข้ันต่ าในแตล่ะครัง้ไม่น้อยกว่า  1,000.- บาท                         
                กลุ่มท่ี 4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอลดราคาข้ันต่ าในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  3,000.- บาท         
                กลุ่มท่ี 5. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอลดราคาข้ันต่ าในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า    700.- บาท         

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

(9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่.........................................ตั้งแต่เวลา.....................น. 
เป็นต้นไป ทั้งนี ้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก. 005) ให้ทราบต่อไป  

5. หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

                กลุ่มท่ี 1. วัสดุเวชภัณฑ์                         จ านวนเงิน       16,500.-  บาท 
                กลุ่มที่ 2. วัสดุเวชภัณฑ์                         จ านวนเงิน        3,500.-  บาท  
                กลุ่มท่ี 3. วัสดุเวชภัณฑ์                         จ านวนเงิน       37,500.-  บาท       
                กลุ่มท่ี 4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์          จ านวนเงิน       80,800.-  บาท 
                กลุ่มท่ี 5. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์          จ านวนเงิน       19,198.-  บาท 



 

โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวัน
สิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.5 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
     หลักประกันซองตามข้อนี้ ส านักงาน จะคืนให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
              การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1 ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นี้ ส านักงานฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคาต่อ

รายการ (กลุ่ม) 
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 
แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณา ข้อเสนอของผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน
ที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน เท่านั้น 

6.3 ส านักงาน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือส านักงาน   มีสิทธิให้ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาได้ ส านักงาน  มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้องเหมาะสม  

6.5 ส านักงาน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และ 
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งส านักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการ โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  



 

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้
ประสงค์จะ เสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ มีสิทธิเสนอราคารายอื่น 
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ มีสิทธิ เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 ส านักงานฯ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้ มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และส านักงานฯ จะ
พิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

7. การท าสัญญาซื้อขาย 
 7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ ส านักงานฯ อาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้   
 7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการของทางราชการ หรือส านักงานฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะ
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 หรือใน
กรณีท่ีหน่วยงานระดับส านักงาน ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับส านักงานฯ โดยตรงภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ให้ส านักงานฯ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงานฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 

วันท าการของทางราชการ 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5(2) 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5(2)  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพันตาม

สัญญาซื้อขายแล้ว  

8. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย 

ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า....-..........ปี…..…1…… เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.....15.... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ       
 10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 
         การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ส านักงานฯ ได้รับโอนเงินจากกรมปศุสัตวแ์ล้วเท่านั้น 

10.2 เมื่อส านักงานฯ ได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี



 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ พาณิชย
นาว ี

10.3 ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านักงานฯ 
แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4. 8(4) (5) (6)และ(7)  มิฉะนั้นส านักงานฯ จะริบ
หลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินจัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้อ งให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

10.4 ผู้มีสิทธิ เสนอราคาซึ่งส านักงานฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 ส านักงานฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ  

10.5 ส านักงานฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็น
ของกรมอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
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หมายเหตุ 
           ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรอืผูร้ับจ้างท่ีเข้ารับการคัดเลอืกจากหนว่ยงานทีจ่ัดหาพัสดุ  
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
           ผูมี้สทิธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีไดร้ับการคัดเลอืกจากหนว่ยงานทีจ่ัดหาพัสดุให้เปน็ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
           การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนยันราคา ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่...............................ก าหนดวันเสนอราคาวันที่........................และก าหนดยืนราคา 90 วัน 
นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ าประกันซองคือวันที่.............................จนถึงวันที.่..............................
และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่.....................................จนถึงวันที.่..................................(รวม 90 วัน) 
ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซองคือ ตั้งแต่วันที่...................................จนถึงวันที่..................................... 
 

           การเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอราคาลดราคา
ขั้นต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากค านวณ
แล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยยับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพ่ือความ
ชัดเจนและป้องกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขั้นต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
155,657,000 บาท ค านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้ก าหนดการเสนอราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) 
ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท ค านวณร้อยละ 0.2 ได้
เท่ากับ 89,135 บาท ให้ก าหนดการเสนอราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุด
ของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท ค านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้ก าหนดการเสนอราคาข้ันต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาลดราคาข้ันต่ าสูงกว่าราคาข้ัน
ต่ าที่ก าหนดได้ เช่นกรณีก าหนดการเสนอดลราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ผู้เสนอ
ราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากว่า 300,000 บาท ได้ และเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคา
ตามท่ีก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้
เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาใน
ลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 
 
 
  

   
   


