เอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๖๐๐๘๕๐๒๒๖๗๗
ประกวดราคาซื้ออาหาร จํานวน ๗ หมวด (งวดที่ ๑) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตามประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ลงวันที่ ………………………………………
------------------------------------------โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “โรงพยาบาล” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้ออาหาร จํานวน ๗ หมวด (งวดที่ ๑) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

อาหารหมวด ก.
อาหารหมวด ข.
อาหารหมวด ค.
อาหารหมวด ง.

อาหารประเภทเนื้อสัตวตางๆ
อาหารประเภทไข
อาหารประเภทผักสดและผลไม
อาหารประเภทอาหารเค็ม อาหารแหง และ
เครื่องกระปอง
๕. อาหารหมวด จ. อาหารประเภทขนมและอื่นๆ
๖. อาหารหมวด ฉ. อาหารประเภทขาวสาร
๗. อาหารหมวด ซ. อาหารทางการแพทย
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ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

-๒๒. คุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผู ประสงคจะเสนอราคาตอ งไมเป น ผูที่ถู ก ระบุ ชื่อ ไวใ นบั ญชีรายชื่อ ผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูทไี่ ดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห รือ ไมเปน ผูก ระทํา การอัน เปน การขัด ขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกั น ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูป ระสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของกรม
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดั การ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํ า กั ด หรือ บริษัทมหาชนจํ า กัด ใหยื่น สํ าเนาหนั งสือรั บรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่ นสํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู นั้น สํ าเนาขอตกลงที่ แสดงถึ งการเข าเป นหุ นส วน (ถ ามี ) สํ าเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

-๓-

(๓) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใด
เปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทัง้ หมดที่ไดยื่นตามแบบ ในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคา ตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
ซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส นี้ และหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของ
ผูเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและ
จะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๘๓ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ของอาหาร จํานวน ๗ หมวด ไปพรอ มเอกสารสว นที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อ ประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล
๔.๕ ผูเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๑ เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น แก
ตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว กรมจะคืนใหแกผูประสงคตจะเสนอราคา

-๔-

๔.๖ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียกอน ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึง “ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้ออาหาร จํานวน ๗ หมวด (งวดที่ ๑) ดวยวิธีการ
ทางอิ เล็ กทรอนิกส ” โดยระบุ ที่ หน าซองว า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้ อ
๖๐๐๘๕๐๒๒๖๗๗ ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองยื่นเอกสาร
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ .....................................”
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ระหวางเวลา .......................น.
๐๙.๐๐
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................................
๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมงานจัดหาพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ถึง ..................
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดํา เนิน การตรวจสอบคุณสมบัติข องผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรื อเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วั น
ประกาศประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒
และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน วาผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และโรงพยาบาลจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูเสนอราคาที่ ไ ม ผ า นการคั ด เลื อ กเบื้อ งต น เพราะเหตุ เป น ผู ประสงค จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากั บผูใ หบริก ารตลาดกลางอิเล็ ก ทรอนิก ส ณ วั น ประกาศประกวดราคาซื้อ ดว ยวิธีก ารทาง
อิเล็ กทรอนิก ส หรือเป นผูเสนอราคาที่กระทํ าการอั นเปนการขัดขวางการแขงขั นราคาอยางเป นธรรม หรือ
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุ ณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุ ทธรณคําสั่งดั งกลาวตอหัวหนาหนวยงาน
ที่จัดหาพั สดุ ภายใน ๓ วั นนั บแตวั นไดรั บแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉั ยอุ ทธรณ ของ
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏ ตอ คณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ดวยวิธีการ
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ประสบข อ ขั ด ข อ งจนไม อ าจดํ า เนิ น การต อ ไปให แล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งพั กกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอน
ที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด
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กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิ ทธิ ใ นการตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น การใด ๆ ระหว า งการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู เ สนอราคาจะต อ งลงนามในหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

อาหารหมวด ก.
อาหารหมวด ข.
อาหารหมวด ค.
อาหารหมวด ง.

อาหารประเภทเนื้อสัตวตาง ๆ
อาหารประเภทไข
อาหารประเภทผักสดและผลไม
อาหารประเภทอาหารเค็ม อาหารแหง
และเครื่องกระปอง
๕. อาหารหมวด จ. อาหารประเภทขนมและอื่น ๆ
๖. อาหารหมวด ฉ. อาหารประเภทขาวสาร
๗. อาหารหมวด ซ. อาหารทางการแพทย

๖,๐๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท
๖๗๗,๓๐๐.๐๐ บาท
๒,๙๙๕,๔๐๐.๐๐ บาท
๒,๓๒๙,๙๘๐.๐๐ บาท
๑,๕๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท
๕๐๙,๔๐๐.๐๐ บาท
๒,๔๐๙,๗๕๐.๐๐ บาท

(๓) ราคาที่ เสนอจะต อ งเป น ราคาที่ รวมภาษีมู ล คา เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ า มี ) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะต องมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูก ระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อ ดว ยวิธีก ารทางอิเล็ ก ทรอนิก ส จะตอ งต่ํ า กวา ราคาสู งสุ ด ในการ
ประกวดราคาฯ และจะตองลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ในแตละครั้ง ดังนี้
๑. อาหารหมวด ก. อาหารประเภทเนื้อสัตวตาง ๆ
เสนอลดราคาขั้นต่ําในแตละครั้งไมนอยกวา
๑๐,๐๐๐.๐๐
๒. อาหารหมวด ข. อาหารประเภทไข
เสนอลดราคาขั้นต่ําในแตละครั้งไมนอยกวา
๑,๐๐๐.๐๐
๓. อาหารหมวด ค. อาหารประเภทผักสดและผลไม
เสนอลดราคาขั้นต่ําในแตละครั้งไมนอยกวา
๕,๐๐๐.๐๐
๔. อาหารหมวด ง. อาหารประเภทอาหารเค็ม อาหารแหง และเครื่องกระปอง
เสนอลดราคาขั้นต่ําในแตละครั้งไมนอยกวา
๔,๐๐๐.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
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๕. อาหารหมวด จ. อาหารประเภทขนมและอื่น ๆ
เสนอลดราคาขั้นต่ําในแตละครั้งไมนอยกวา
๖. อาหารหมวด ฉ. อาหารประเภทขาวสาร
เสนอลดราคาขั้นต่ําในแตละครั้งไมนอยกวา
๗. อาหารหมวด ซ. อาหารทางการแพทย
เสนอลดราคาขั้นต่ําในแตละครั้งไมนอยกวา

๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริก ารเสนอราคาทางอิเล็ ก ทรอนิก ส และค า ใชจ า ยในการเดิน ทางของผูใ หบ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวั นที่ ๖....................................
๑๓.๔๕ น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕)
เวลา ...............
ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
รายการที่ ๑ อาหารหมวด ก. อาหารประเภทเนื้อสัตวตาง ๆ
จํานวน ๓๐๐,๘๒๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดรอยยี่สิบบาทถวน)
รายการที่ ๒ อาหารหมวด ข. อาหารประเภทไข
จํานวน ๓๓,๘๖๕.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันแปดรอยหกสิบหาบาทถวน)
รายการที่ ๓ อาหารหมวด ค. อาหารประเภทผักสดและผลไม
จํานวน ๑๔๙,๗๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเกาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบบาทถวน)
รายการที่ ๔ อาหารหมวด ง. อาหารประเภทอาหารเค็ม อาหารแหง และเครื่องกระปอง
จํานวน ๑๑๖,๔๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่รอ ยเกาสิบเกาบาทถวน)
รายการที่ ๕ อาหารหมวด จ. อาหารประเภทขนมและอื่น ๆ
จํานวน ๗๙,๘๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเกาพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน)
รายการที่ ๖ อาหารหมวด ฉ. อาหารประเภทขาวสาร
จํานวน ๒๕,๗๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน)
รายการที่ ๗ อาหารหมวด ซ. อาหารทางการแพทย
จํานวน ๑๒๐,๔๘๗.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่รอยแปดสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
โดยหลัก ประกั นซองจะตองมี ระยะเวลาการค้ํ าประกัน ตั้ งแตวั นยื่ นซองขอเสนอทางด านเทคนิ ค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
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๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็ คที่ธนาคารสั่ งจา ยใหแก โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม พระเกียรติ โดยเป น เช็ ค
ลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕(๑)
๕.๔ หนั งสือ ค้ํา ประกัน ของบริษัทเงินทุ น หรือ บริษัทเงิน ทุน หลัก ทรั พย ที่ไ ดรับอนุ ญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงเวียนชือ่ ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ใน
ขอ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ โรงพยาบาล จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โรงพยาบาลจะพิจารณาตัดสิน
ดวย ราคาตอรายการ
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต เปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาจะเปนประโยชนตอทาง
ราชการเทานั้น
๖.๓ โรงพยาบาล สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการ
ทางอิเล็ กทรอนิกส ห รือในหลั ก ฐานการรั บเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส ของ
โรงพยาบาล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตา งไปจากเงื่อ นไขที่กํ า หนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคา
รายอื่น

-๘-

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือโรงพยาบาล มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่น ใด ที่เกี่ยวขอ งกับผูเสนอราคาได โรงพยาบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ โรงพยาบาล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา
ทั้ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน ข องทางราชการเป น สํ า คั ญ และใหถื อ ว า การตั ด สิน ของโรงพยาบาลเป น เด็ ด ขาด
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือ ผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรอ งคา เสียหายใดๆ มิไ ด รวมทั้งโรงพยาบาลจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดย
ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
๖.๖ ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เป นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกั บ
ผูเสนอราคารายอื่น หรือ เป น ผู มี ผ ลประโยชนรว มกั น ระหวา ง ผูเสนอราคากั บผูใ หบริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ ๑.๖ โรงพยาบาล มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวและ โรงพยาบาล จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน
ผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจะซื้อจะขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถ
สงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ โรงพยาบาลจะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได
๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจะซื้อจะ
ขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีที่หนวยงานระดับกรมที่รวมกันประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับกรม
เจา ของงบประมาณแตล ะกรมโดยตรงกั บกรม ภายใน ๗ วั น นั ด ถั ด จากวั น ที่ไ ดรับแจงและจะตอ งวาง
หลั ก ประกั น สั ญ ญา เป น จํ า นวนเงิน เทา กั บร อ ยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อ ดว ยวิธีก าร
ทางอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

-๙-

(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โดยเปนเช็ค
ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงิน ทุ น เพื่อ การพาณิช ยและประกอบธุ รกิจค้ํา ประกั น ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ ค้ําประกัน
ดังระบุใน ขอ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว
๑. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขาย ขอ ๑๐ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ๓ วั น นับถัดจากวันผูซื้อรับมอบ โดยผู ขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงิ น คา พั ส ดุ สํ า หรั บ งานซื้ อ ครั้ งนี้ ไดม าจากงบประมาณรายจา ยโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ไดก็ ตอ เมื่อ โรงพยาบาล ไดรับ อนุ มั ติเงิ น จาก
งบประมาณรายจายโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อโรงพยาบาล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูข ายและไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ
ขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอ กรมเจาทา
ภายใน ๗ วั น นับตั้งแตวั นที่ผู ข ายสั่ งหรือ ซื้อขายของจากตางประเทศ เวน แตเปน ของที่รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

-๑๐-

(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย วาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคา ซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอโรงพยาบาล แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ
(๗) มิฉ ะนั้น โรงพยาบาลจะริบหลั ก ประกั น ซองจํ านวนรอ ยละ ๒.๕ ของวงเงิน ที่จัด หาทั น ที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๐.๔ ผูเสนอราคาซึ่งโรงพยาบาลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอที่ ๗ โรงพยาบาลจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ โรงพยาบาล สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่
จะจัดหาพัสดุเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซอง ตามขอ ๔ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลา
ติดตอกัน คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา)
และนับตอเนื่องกั น ในชว งที่ส อง คือ ตั้งแตวัน ถัดจากวั นยืน ยันราคาสุดทาย จนถึงวัน สิ้นสุ ดการยืน ราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค วันที่ ........................................ กําหนดวันเสนอราคา
วันที่ ....................................... และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลา
ค้ําประกันซองคือ วันที่ ....................................... จนถึงวันที่ ....................................... และนับตอเนื่อง
ในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ ...................................... จนถึงวันที่ ................................... (รวม ๖๐ วัน)
ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซองคือ ตั้งแตวันที่ ..............................จนถึงวันที่ ..................................

- ๑๑ -

การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ คํานวณวงเงินการ
เสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสหากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใด ๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตอง
มีเ ศษแตล ะหนว ยนั บ เพื่อ ความชั ดเจนและปอ งกัน ความผิดพลาด ในการเสนอลดราคาขั้น ต่ํา แตล ะครั้ง
เชน กรณีราคาสูงสุ ด ของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐.-บาท คํ า นวณรอ ยละ ๐.๒ ไดเทา กั บ
๓๑๑,๓๑๔.-บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
ราคาสูงสุดของการประกวดราคา ๔๔,๕๖๗.๕๐๐.-บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕.-บาท
ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐.-บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคา ๗,๗๘๙,๐๐๐.-บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘.-บาท ใหกําหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐.-บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคา
ขั้นต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ได และ
การเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับ
กรณีการจัด หาพัสดุ ที่ห นวยงานที่จะจั ดหาพัส ดุกํา หนดใหเสนอราคาในลัก ษณะการเสนอราคาตอหนว ย
เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังกลาวขางตนได

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
๑๕ เดือน .……………...…….
สิงหาคม พ.ศ. …………..…
๒๕๖๐
วันที.่ ……....

