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 สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกวา่ “สสอ.ท่ี 5” มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซ้ือ 
ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ วสัดุเวชภัณฑ์  จํานวน  13  รายการ  โดยแบ่งเป็น  5  กลุ่ม  ตามรายละเอียดดงัน้ี 
กลุ่มที ่ 1   แร่ธาตุก้อน 
       1. แร่ธาตุกอ้นสูตร 2 ขนาดบรรจุกอ้นละ 2 ก.ก.                                                         จาํนวน   7,500  กอ้น 
กลุ่มที ่ 2   ยาสลบ 
      1.  ยาฉีดสลบเพนโตบาร์บิตอล  ขนาดบรรจุ 100 ซี.ซี.                                                จาํนวน     300  ขวด 
กลุ่มที ่ 3  ยาปฏิชีวนะ 
      1.   ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินและไดไฮโดรเสตร็ปโตมยัซิน ชนิดฉีดออกฤทธ์ิ  ขนาดบรรจุ 100 ซี.ซี   จาํนวน  600  ขวด 
     2.   ยาปฏิชีวนะอะมอ๊กซ่ีซิลลินและโคลีสติน ชนิดฉีดออกฤทธ์ินาน ขนาดบรรจุ 100 ซี.ซี.               จาํนวน   295  ขวด 
     3.  ยาปฏิชีวนะออ๊กซ่ีเตตร้าซยัคลินและนีโอมยัซิน ชนิดผงละลายนํ้า  ขนาดบรรจุ  20  กรัม           จาํนวน  6,000 ซอง 
     4.   ยาซลัฟาไดเมททอ็กซินและไตรเมทโธพริม  ชนิดผงละลายนํ้า  ขนาดบรรจุ  25  กรัม           จาํนวน  6,000 ซอง 
      5.  ยาปฏิชีวนะพน่แผล  ขนาดบรรจุ  211  มิลลิลิตร                        จาํนวน  300  กระป๋อง 
กลุ่มที ่ 4  ยาถ่ายพยาธิ 
      1. ยากาํจดัพยาธิชนิดฉีดในโตไซนิล  ขนาดบรรจุ  50  ซีซี               จาํนวน   200  ขวด 
      2. ยากาํจดัพยาธิตวักลมชนิดผงเฟนเบนดาโซล ความเขม้ขน้ไม่นอ้ยกวา่ 4%  ขนาดบรรจุ 25 กรัม  จาํนวน 6,010  ซอง 
กลุ่มที ่ 5  ยากระตุ้น วติามิน ยาซองและอืน่ ๆ 
      1. ยากระตุน้เมตาโบลิซ่ึม ชนิดฉีด  ขนาดบรรจุ  30  ซีซี                จาํนวน  600  ขวด 
      2. ยาวิตามินบีรวมและ เอ ดี อี ชนิดฉีด  ขนาดบรรจุ  100  ซีซี               จาํนวน  600  ขวด    
      3.  วิตามินรวมเขม้ขน้และกรดอะมิโน ชนิดผง  ขนาดบรรจุ  10  กรัม              จาํนวน 6,300  ซอง 
      4.  ยาทากีบชนิดข้ีผึ้ง  ขนาดบรรจุ  500  กรัม               จาํนวน 400 กระป๋อง 
 

ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเกบ็ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัที 
และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัน้ี โดยมี
ขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  
1.1  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
1.3 หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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1.4 แบบสญัญาซ้ือขาย 
1.5 แบบหนงัสือคํ้าประกนั  

(1)  หลกัประกนัซอง  
(2) หลกัประกนัสญัญา  

1.6 บทนิยาม 
(1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.7 แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 

1.8 วิธีการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

2 คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
       2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการอิเลก็ทรอนิกส์  

2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน และ/หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์
ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลซ้ือดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 

2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั      ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้แต่รัฐบาล
ของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของกรม 
 

3 หลกัฐานการเสนอราคา 
       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานโดยมิตอ้งใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนท่ี 1 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบญัชี
รายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนงัสือ
บริคณห์สนธิ   บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ   ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่    พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้หุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 
พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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(3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่สาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทยกใ็ห้
ยืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 

(4) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแนบเอกสารในการยืน่เสนอราคา ดงัน้ี 
(ก) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
(ข) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.7(1) 
3.2 ส่วนท่ี 2 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1)   แคตตาลอ็คและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ 4.3 
(2) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนาม

ในใบเสนอราคาแทนพร้อมทั้งสาํเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบและผูรั้บมอบและรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(3) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ 5 
(4) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ ตามแบบในขอ้ 1.7 (2) 

 

4 การเสนอราคา 
4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี  

โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  
4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน……60…...วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาซ้ือขาย  
4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของเวชภณัฑแ์ละวสัดุ

วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ไปพร้อมเอกสารส่วนท่ี 1 และเอกสารส่วนท่ี 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี 
สสอ.5 จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ  
               สาํหรับแคตตาลอ็กท่ีแนบใหพ้จิารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจทาํนิติ
กรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาลอ็ก ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้ง
นาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ….3….. วนั 

4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ(ถา้มี) จาํนวน….1….ตวัอยา่ง เพื่อใชใ้นการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสญัญา ทั้งน้ี สสอ.ท่ี5 จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่
ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ สสอ.5 จะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

4.5 ก่อนยืน่เอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญารายละเอียด 
คุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอตาม
เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  

4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัท่ี…....ธันวาคม  2553   
ระหวา่งเวลา...10.00...น. ถึง...10.30…น.  ณ หอ้งประชุมกลาง  ชั้น 2   สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 
             เม่ือพ้นกาํหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิม่เติม 
โดยเด็ดขาด 
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 คณะกรรมการประกวดราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ี
มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาด
กลางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามขอ้ 1.6 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐานวา่ ผูเ้สนอราคารับทราบแลว้ 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์วา่ มีผูเ้สนอ
ราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้1.6(2) และคณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู ้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และ สสอ.ท่ี 5 จะพจิารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน 
 ผูเ้สนอราคาท่ีไม่ผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคา
รายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม หรือผูเ้สนอราคาท่ีไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานท่ี
จดัหาพสัดุภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา  การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้
หน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุใหถื้อเป็นท่ีสุด 
               หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาวา่ กระบวนการเสนอราคาซ้ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ประสบ
ขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดไว ้ คณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังพกั
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และเม่ือแกไ้ข
ขอ้ขดัขอ้งแลว้จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีคา้งอยูภ่ายในเวลาของการเสนอราคาท่ียงัเหลือ
ก่อนจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานท่ี เพื่อเร่ิมตน้
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้นทราบ 
              คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวดราคาฯ เพื่อให้
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
              4.7 ผูเ้สนอราคามีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคา จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงนามในหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ี… 
 กลุ่มท่ี  1   ราคาเร่ิมตน้ท่ี.........187,500......บาท 
 กลุ่มท่ี  2   ราคาเร่ิมตน้ท่ี.......  228,000......บาท 
 กลุ่มท่ี  3   ราคาเร่ิมตน้ท่ี.......1,004,250......บาท 
 กลุ่มท่ี  4   ราคาเร่ิมตน้ท่ี.......  400,100......บาท 
 กลุ่มท่ี  5   ราคาเร่ิมตน้ท่ี.......  680,120......บาท 
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(3) ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไว้
ดว้ยแลว้ 

(4) ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งตํ่ากวา่ราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ  

(5) หา้มผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จส้ินแลว้จะตอ้งยนืยนั
ราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ราคาท่ียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสุด 

(6) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่…90….วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย 
โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอไว ้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้ 

(7) ผูเ้สนอราคาท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการจดัประกวดราคาฯ และ 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งน้ีจะแจง้ใหท้ราบในวนั  
เสนอราคา 

                  (8) สสอ.ท่ี 5  จะยดึหลกัประกนัซองของผูมี้สิทธิเสนอราคาในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                                   - ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ทนมาลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคาตามวนั เวลา และ
สถานท่ีท่ีกาํหนด 
                                   - ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแลว้ ไม่ LOG IN เขา้สู่ระบบ 
                                   - ผูมี้สิทธิเสนอราคา LOG IN แลว้ แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผดิเง่ือนไขท่ีกาํหนด
โดยการเสนอราคาสูงกวา่ หรือเท่ากบัราคาเร่ิมตน้การประมูล 

          - ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือช่ือในแบบ บก.008 แบบยนืยนัราคาสุดทา้ยในการเสนอราคา 
 

5.  หลกัประกนัซอง 
     ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค  ดงัน้ี 
              กลุ่มท่ี  1  หลกัประกนัซอง  จาํนวน……....9,375….….บาท 
              กลุ่มท่ี  2  หลกัประกนัซอง  จาํนวน……..11,400….….บาท 
              กลุ่มท่ี  3  หลกัประกนัซอง  จาํนวน……..50,213….….บาท 
              กลุ่มท่ี  4  หลกัประกนัซอง  จาํนวน……..20,005….….บาท 
              กลุ่มท่ี  4  หลกัประกนัซอง  จาํนวน……..34,006….….บาท 
โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี  

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียืน่ซองขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
5.3 หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5(1) 
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5.4 หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนใหส่้วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5 (1) 

5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี สสอ.ท่ี 5 จะคืนใหผู้เ้สนราคาหรือผูค้ ํ้าประกนัภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้

พิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้าํสญัญา
หรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

6. เกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
6.1  ในการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ น้ี สสอ.ท่ี 5 จะพิจารณาตดัสินดว้ย    ราคาตํ่าสุดของแต่ 

ละกลุ่ม    
6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม 

ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยืน่เอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้  
คณะกรรมการประกวดราคา จะไม่รับพจิารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอรายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด หรือผดิหลงเพียง
เลก็นอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่
สาระสาํคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ สสอ.ท่ี 5  เท่านั้น 

6.3 สสอ.ท่ี 5  สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  

หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของ สสอ.ท่ี 5 
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทาํสญัญา คณะกรรมการประกวด

ราคา  หรือ สสอ.ท่ี 5 มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอ
ราคาได ้สสอ.ท่ี 5 มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

6.5 สสอ.ท่ี 5  ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดกไ็ด ้และอาจ
พิจารณาเลือกซ้ือในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไม่พจิารณาจดัซ้ือเลยกไ็ดสุ้ดแต่พิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั
และใหถื้อวา่การตดัสินของ สสอ.ท่ี 5 เป็นเดด็ขาด ผูเ้สนอราคาเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิไดร้วมทั้งสสอ.ท่ี 5 จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู ้
เสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่ การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
      6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์วา่  ผูเ้สนอราคาท่ีมี
สิทธิไดรั้บการคดัเลือก เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน หรือเป็นมีประโยชนร่์วมกนั
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7.    การทาํสัญญาซ้ือขาย 
7.1 ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์  (ผูค้า้) สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้น 

ภายใน 5  วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัท่ีทาํขอ้ตกลงซ้ือ สสอ.ท่ี 5 จะพจิาณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทน
การทาํสญัญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.4  กไ็ด ้

7.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้น
ภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ หรือ สสอ.ท่ี 5 เห็นวา่ไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ 7.1 ผูช้นะการ
ประมูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งทาํสญัญาซ้ือขายตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ 1.4 หรือในกรณีท่ีหน่วยงานท่ี
รวมกนัประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ใหผู้ช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ทาํ
สญัญากบัหน่วยงานเจา้ของงบประมาณแต่ละหน่วยงานโดยตรงภายใน…7….วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้ง
วางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ….5….ของราคาส่ิงของท่ีประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้ใหส้สอ.ท่ี 5  ยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
              (2) เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่ สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทาํสญัญาหรือ
ก่อนหนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

(3) หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ้าประกนั ดงัระบุใน ขอ้ 1.5 (2) 
(4) หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัของดงัระบุในขอ้ 1.5 (2) 

(5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัท่ีคู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซ้ือ

ขายแลว้ 
 

8 อตัราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขายขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ …..0.2….. ต่อวนั  
 

9.     การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
        ผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสญัญาซ้ือขายตาม
แบบดงัระบุในขอ้ 1.4 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่…-…ปี….1…เดือน  นบัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรับจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้าร
ไดดี้ดงัเดิมภายใน…7…วนันบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
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10.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
        10.1  เงินค่าพสัดุสาํหรับการซ้ือคร้ังน้ีไดม้าจากเงินงบประมาณ ประจาํปี…2554…… 
        การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือ สสอ.5 ไดรั้บอนุมติัเงินจากงบประมาณประจาํปี… 2554….. แลว้เท่านั้น 

10.2   เม่ือ สสอ.ท่ี 5 ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามการประกวดราคาซ้ือ 
ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้ง
นาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 

(1) แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
พาณิชยนาวภีายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวใีหบ้รรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมพานิชยนาว ี
          10.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่อ สสอ.ท่ี 5 แลว้จะถอนตวัออกจาก
การประกวดราคาฯ มิได ้ และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาแลว้จะตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 4.7 (3)(4)และ(5) มิฉะนั้น สสอ.ท่ี 5 จะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหากอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งอาจพจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานได ้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

10.4   ผูเ้สนอราคาซ่ึง สสอ.ท่ี 5 ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกาํหนดดงั 
ระบุไวในขอ้ 7 สสอ.ท่ี5 จะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณา
เรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน(ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

10.5 สสอ.ท่ี 5  มีสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญา ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของ 
สาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี)  
 

                                                                                      สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 
 
                                                                                                       ธนัวาคม  2553 
 
                                               ลงช่ือ........................................................ประธานกรรมการ 
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