
 

 

เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
เลขที ่๑๑๐/๒๕๖๕ 

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม) 
ตามประกาศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ลงวันที ่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
           โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี"  มีความประสงค์จะ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ 
ดังนี้  
                กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม)  จ านวน  ๑๓,๐๐๐ รีม(๕๐๐ แผ่น) เลขท่ีอ้างอิง : 
๖๕๐๙๑๕๐๐๐๐๐๒๐ เสนอราคาในวันที่ : ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

             ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
                   ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                   ๑.๒  แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                   ๑.๓  แบบสญัญาซื้อขาย 
                   ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 
                          หลักประกันสัญญา 
                   ๑.๕  บทนิยาม 
                          การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                   ๑.๖  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                   .................................ฯลฯ................................. 
             ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                   ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์
และสิทธิในการพิจารณา ตามข้อ ๑.๖ 
             ๓.  การเสนอราคา 
                   ๓.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและ ท าการ
ยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
  
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc150Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa5R7zdxDQfQ%2FF3Dwx5BnSoSwKC59tyTpm%2Fk%0AQbmND35V78iq9Wqf2v%2FLCgvqlhslNFecCFbTO7EKbWxaj35VkOMYBy3HwaspK5uB8XveDZxJEgwl%0AUDudeWpC1RlS%2FhuqHBY6M3ru6cznO57LVmhS2F5z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc150Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa5R7zdxDQfQ%2FF3Dwx5BnSoSwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5U8OU3D%2FDHMR993iAsHgYoCJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc150Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa5R7zdxDQfQ%2FF3Dwx5BnSoSjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIreyxxyUi2GtIiaZqYubi3SjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc150Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa5R7zdxDQfQ%2FF3Dwx5BnSoSwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5U8OU3D%2FDHMR993iAsHgYoBkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc150Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa5R7zdxDQfQ%2FF3Dwx5BnSoSwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5U8OU3D%2FDHMR993iAsHgYoDMoT8cywkVqBuCzp3vUI%2BX
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc150Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa5R7zdxDQfQ%2FF3Dwx5BnSoSwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5U8OU3D%2FDHMR993iAsHgYoDkEQEtvWnBOae2uFyduHak


 

 
-๒- 

                   ๓.๒  ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ ราคา
เดียวโดยเสนอต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ 
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันยื่นเสนอราคา       
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                   ๓.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ใน สัญญาซื้อขาย 
                   ๓.๔  ก่อนยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไข หลักเกณฑ์และสิทธิใน
การพิจารณาราคา ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก
ลงยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่ อนไขในเอกสารจัดซื้อด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์นี้ 
                   ๓.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต่อส่วนราชการตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่ก าหนดเท่านั้น 
                   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นการเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับการเสนอราคา
โดยเด็ดขาด 
             ๔.  การท าสัญญาซื้อขาย 
                   ๔.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจจะพิจารณา
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                   ๔.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือตามข้อ ๔.๑ ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนารี ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          (๑)  เงินสด 
                          (๒)  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 



 

 
-๓- 

                          (๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต    
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                    หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของ พัสดุที่ซื้อซึ่งโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับมอบไว้แล้ว 
             ๕.  อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
             ๖.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                   ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า๓๖๕ วัน นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับมอบสิ่งของ 
โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 
             ๗.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                   ๗.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก  เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับ
อนุมัติจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น 
                   ๗.๒  ในการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ 
                   ๗.๓  ผู้เสนอราคาซึ่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท า
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๔.๒ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ๗.๔  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                   ๗.๕  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้
ได้ โดยที่ผู้เสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่ได้ 



 

 
-๔- 

                          (๑)  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ        
ที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อนั้นต่อไป 
                          (๒)  มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้เสนอราคาที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผล     
ประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม
กันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                          (๓)  การท าการจัดซื้อต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                          (๔)  กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
             ๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                   หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้เสนอราคาที่ได้รับ  
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                   ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

                          ๑๐  ตลุาคม  ๒๕๖๕ 

 
 


