(ร่าง)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)ครั้งที่ 3
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
------------------------1. ความเป็นมา
1.1 จังหวัดขอนแก่น โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ จัดซื้อด้วย
เงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2556 (เงินบารุง)
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน เป็นครัง้ ที่ 3 จานวน 1 รายการ คือ
- เครื่องกาเนิดไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,710,000.-บาท เป็นเงิน 3,420,000.-บาท
(สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)จัดสรรให้แก่ รพ.เปือยน้อย และ รพ.แวงใหญ่ แห่งละ 1 เครื่อง
1.2 ราคากลางในการจัดซื้อวงเงิน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,420,000.-บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
2. วัตถุประสงค์ เป็นเครื่องกาเนิดไฟฟูา อัตโนมัติ สารองให้กับอุปกรณ์ไฟฟูาและสถานที่ ที่จาเป็นต้องการใช้ไฟฟูา
ในกรณีที่ระบบไฟฟูาจากการไฟฟูาขัดข้อง
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องเป็็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องไม่่เป็็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้้แจ้้ง
เวียนชื่อแล้้ว หรือไม่่เป็็นผู้ที่ได้้รับผลของการสั่งให้้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่่เป็็นผู้มีผลประโยชน์์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่่เป็็นผู้มีผลประโยชน์์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้้มีคาสั่งให้้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน สามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
ครั้งที่ 3 ดังนี้
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-2คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เครื่องกาเนิดไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
------------------------1. ความต้องการ

เครื่องกาเนิดไฟฟูาขนาดไม่น้อยกว่า 3 00 กิโลวัตต์ (kW) พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ
พร้อมติดตั้ง และเดินสายไฟฟูา มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด

2. วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องกาเนิดไฟฟูา สารองให้กับอุปกรณ์ ไฟฟูาและสถานที่ที่จาเป็น ต้องการใช้ไฟฟูาในกรณี
ที่ระบบไฟฟูาขัดข้อง

3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เป็นชุดเครื่องกาเนิดไฟฟูา ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สามารถผลิตกาลังไฟฟูาได้อย่างต่อเนื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ (375 กิโลโวลท์แอมป์(kVA)) ในส่วนของ Prime Power
3.2 เครื่องยนต์กับเครื่องกาเนิดไฟฟูา ติดตั้งอยู่บนฐานเหล็กเดียวกัน และมียางหรือสปริงรองรับที่แท่น
เครื่องกับฐานเพื่อลดการสั่นสะเทือนพร้อมน็อตยึดตัวแท่นเครื่องกับฐานรองรับให้แน่น
3.3 มีอุปกรณ์ควบคุมและสวิทช์สับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ ATS (Automatic Transfer Switch)
3.4 มีสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker) เพื่อปูองกันระบบไฟฟูา
3.5 อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และโดยเฉพาะตัวเครื่องยนต์ดีเซลและตัวเครื่อง
กาเนิดไฟฟูา ต้องเป็นรุ่นที่มีการผลิตขึ้นในปัจจุบัน โดยพิจารณา ณ วันที่เสนอราคา
4. คุณสมบัตทิ างเทคนิค
4.1 เครื่องยนต์ต้นกาลัง
4.1.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสาหรับขับเครื่องกาเนิดไฟฟูา จานวนสูบไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ให้กาลังม้า
ต่อเนื่องในส่วนของ Prime Power ไม่ต่ากว่า 471 BHP(NET) ที่ 1,500 รอบ/นาที มีสมรรถนะคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 8528 หรือ ISO 3046 หรือ BS5514 หรือ DIN6271
4.1.2 มีหม้อน้ารังผึ้ง และพัดลมระบายความร้อน พร้อม Guard เพื่อปูองกันส่วนที่เคลื่อนไหว
4.1.3 ระบบน้ามันเชื้อเพลิง มีปั๊มและหัวฉีดเป็นแบบ electronic control unit(EUI)
4.1.4 สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงขนาด 24 โวลท์ โดยใช้แบตเตอรี่ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 200 แอมป์/ชั่วโมง
4.1.5 ระบบไอเสียต้องมีท่อเก็บเสียง พร้อมท่ออ่อน (Flexible Tube) ส่วนที่อยู่ภายในอาคารให้ใช้ฉนวน
และอลูมิเนียมหุ้มรอบท่อเพื่อปูองกันความร้อน และส่วนที่ต่อออกภายนอกอาคารให้ใช้ข้อต่อโค้ง
ห้ามใช้ข้อต่อฉากเด็ดขาด
4.1.6 ถังน้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร พร้อมอุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้
(1) Valve Drain pipe, Air vent pipe และมาตรแสดงระดับน้ามันได้ถึง 600 ลิตร
(2) Hand Pump และ Motor Pump ติดตั้งเดินท่อร่วมกัน
4.1.7 มีระบบควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์เป็นแบบElectric Governor
4.1.8 มีระบบสาหรับชาร์จไฟฟูาเข้าแบตเตอรี่ ขณะเครื่องยนต์ทางาน
4.1.9 มาตรวัดต่างๆ ของเครื่องยนต์ (หรือให้แสดงค่าที่ชุดควบคุมก็ได้) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) มาตรวัดชั่วโมงการทางานของเครื่องยนต์
(2) มาตรวัดอุณหภูมิของน้าระบายความร้อนของเครื่องยนต์
(3) มาตรวัดแรงดันไฟฟูาและกระแสไฟฟูาชาร์จแบตเตอรี่
(4) มาตรวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์
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-34.1.10 กรณีเครื่องยนต์ผิดปกติ เครื่องยนต์จะต้องดับเองโดยอัตโนมัติ พร้อมมีสัญญาณแสดงที่ชุดควบคุม
และสามารถ RESET ให้อยู่ในสภาวะปกติได้ โดยมีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า ดังนี้
(1) ความดันน้ามันหล่อลื่นต่ากว่าปกติ
(2) อุณหภูมิของน้าระบายความร้อนสูงกว่าปกติ
(3) ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ สูงกว่าหรือต่ากว่าปกติ
4.1.11 มีสวิทซ์สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง
4.2 ตัวเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
4.2.1 สามารถผลิตกาลังไฟฟูากระแสสลับได้ไม่ต่ากว่า300 กิโลวัตต์(375 กิโลโวลท์แอมป์) 3 เฟส 4 สาย
380/220 โวลท์ 50 เฮิร์ท ที่เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 ที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาที
4.2.2 สามารถจ่ายกาลังไฟฟูาไม่น้อยกว่า300 กิโลวัตต์ ที่พิกัด Continuous
4.2.3 เป็นเครื่องกาเนิดไฟฟูาชนิดไม่มีแปรงถ่าน(Brushless) ระบายความร้อนด้วยพัดลมซึ่งติดบนแกน
เดียวกับ ROTOR มาตรฐาน NEMA หรือ VDE
4.2.4 การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟูาเป็นแบบอัตโนมัติ ที่มีค่า Voltage Regulation ต้องไม่เกิน +1%
จาก NO LOAD ถึง FULL LOAD ที่เพาเวอร์แฟคเตอร์มีค่าระหว่าง 0.8 ถึง 1 ที่ความเร็วรอบ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่น้อยกว่า 4%
4.2.5 ฉนวนของ Rotor และ Stator จะต้องได้มาตรฐาน CLASS H หรือดีกว่า
4.2.6 Excitation System เป็นแบบ Self Excited และ PMG
4.2.7 ต้องทนต่อการใช้กระแสไฟฟูาเกินพิกัดสาหรับการสตาร์ทมอเตอร์ ได้ไม่น้อยกว่า 300 % ของ
กระแสไฟฟูาเต็มพิกัด ภายในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที
4.3 ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ
4.3.1 ตู้ควบคุมเป็นแบบตั้งพื้นความหนาของเหล็กที่นามาทาตู้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
4.3.2 ต้องติดตั้งสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker) เพื่อปูองกันระบบไฟฟูา ปรับตั้งกระแสเกินได้
ตามมาตรฐาน IEC หรือ VDE หรือ UL ดังนี้
(1) ระหว่างสายเมนของหม้อแปลงไฟฟูากับ ATS มีขนาด 630 AF มีค่า Icu ไม่น้อยกว่า 35 kA
ที่ 380 V /400 V /415 V
(2) ระหว่างสายเมนของเครื่องกาเนิดไฟฟูากับATS มีขนาด 630 AF มีค่า Icu ไม่น้อยกว่า 35 kA
ที่ 380 V /400 V /415 V
4.3.3 ติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์สับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ (ATS) ใช้มอเตอร์ขับ และให้สามารถทางานได้ด้วย มือ
โดยไม่ต้องเปิดฝาตู้ควบคุมไฟฟูา มีขนาดไม่น้อยกว่า 630 A 3 POLE อุปกรณ์ที่เป็น Transfer
Switch มีค่า Short –time withstand current Icw at 1.5 วินาที ไม่น้อยกว่า 10 kA ตาม
มาตรฐาน IEC 60947-3 at 690 VAC
4.3.4 ATS ต้องได้รับการผลิตและประกอบจากผู้ผลิตคุณภาพซึ่งมีลักษณะการทางานต้องเป็น ON-LOAD
SWITCHES สองตัวและมี MECHANICALINTER LOCK และต้องผ่านมาตรฐาน IEC 60947-6-1
ดังนี้
1) อุปกรณ์ ATS ประกอบด้วย LOAD BREAK SEITCH ATS มีขนาด 630 A มีค่า Icu ไม่น้อยกว่า
17 kA ที่ 690 VAC ตามมาตรฐาน IEC 60947-3
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-42) อุปกรณ์ ATS ประกอบตาแหน่ง : NORMAL , OFF และ EMERGENCY (I,O,II) โดยตาแหน่ง 0
เป็นตาแหน่งที่สามารถตัดวงจรโดยด้าน NORMAL ไม่สามารถเชื่อมต่อ EMERGENCY ได้
ปูองกันไม่ให้แหล่งจ่ายไฟฟูาทั้งสองทางทางานพร้อมกัน มีหนังสือแต่งตั้งยืนยันการบริการหลัง
การขายจากตัวแทนในประเทศไทย โดยเป็นเอกสารตัวจริง มาเสนอในวันเสนอราคา
4.3.5 มีเครื่องวัดไฟฟูา POWER METER ติดตั้งแสดงที่หน้าตู้ควบคุม แสดงผลด้วย LED แสดงค่าดังนี้
(เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับสวิทซ์สับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ)
(1) Volt meter
(2) Amp meter
(3) Watt meter
(4) Frequency meter
4.3.6 ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ตู้ควบคุมเพื่อแสดงการทางาน มี LED เป็นสัญญาณแสง และมอเตอร์ไซเรน
เป็นสัญญาณเสียง เพื่อเตือนเหตุขัดข้อง ดังนี้
(1) เครื่องยนต์ขัดข้อง
(2) แรงดันน้ามันเครื่องต่ากว่าปกติ
(3) อุณหภูมิน้าระบายความร้อนสูงกว่าปกติ
(4) ความเร็วรอบ สูงกว่าหรือต่ากว่าปกติ
4.3.7 ต้องมีระบบควบคุมการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟูาไม่น้อยกว่า ดังนี้
(1) ควบคุมการเดินเครื่อง(Manual run)
(2) ควบคุมการหยุดเครื่อง
(3) ควบคุมการเดินเครื่องอัตโนมัติ(Automatic standby)
(4) ควบคุมสัญญาณเสียง
(5) สามารถทดสอบระบบการทางานของชุดควบคุม ว่าทางานปกติหรือไม่ โดยไม่ต้องตัดไฟของการ
ไฟฟูา
4.3.8 ระบบสายดิน สายตัวนาให้ใช้สายทองแดงที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 95 SQ.mm. และหลักดินให้ใช้แท่งทองแดงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 mm. ความยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
4.4 ชุดควบคุมและการทางานของระบบ
4.4.1เมื่อแรงดันของการไฟฟูาเฟสใดเฟสหนึ่งสูงหรือต่ากว่า 10% ของแรงดันที่ใช้งานปกติ ระบบควบคุม
ต้องทาให้เครื่องยนต์สตาร์ทโดยอัตโนมัติและเครื่องกาเนิดไฟฟูาพร้อมจ่ายกาลังไฟฟูา
4.4.2 ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ตามข้อ 4.4.1 ได้ในช่วงเวลา 1 ถึง 20 วินาที
4.4.3 ควบคุมเวลาการสตาร์ทของเครื่องยนต์ ในกรณีที่เครื่องยนต์สตาร์ทครั้งแรกไม่ติด ชุดสตาร์ทเครื่อง
อัตโนมัติจะสตาร์ทติดต่อกัน 3 ครั้ง
4.4.4 เมื่อชุดเครื่องกาเนิดไฟฟูาได้สตาร์ทขึ้นแล้วโดยอัตโนมัติ ความถี่และแรงดันไฟฟูาได้ตามกาหนด โดย
ชุดควบคุมสามารถตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟูาได้ครบทั้งสามเฟส จากนั้นชุดควบคุมต้องสั่งให้
Automatic Transfer Switch สับเปลี่ยนทิศ ทางการจ่ายกระแสไฟฟูาไปยังตาแหน่งการจ่าย
กระแสไฟฟูาของเครื่องกาเนิดไฟฟูา
และสามารถตั้งเวลาในกา รเปลี่ยนแปลงทิศทางของชุด
Automatic Transfer Switch ได้ในช่วงเวลา 1-30 วินาที
4.4.5 เมื่อแรงดันไฟฟูาของการไฟฟูามาตามปกติ Automatic Transfer Switch จะต้องทาการสับเปลี่ยน
ตาแหน่งไปยังการจ่ายไฟฟูาจากการไฟฟูาโดยสามารถตั้งเวลาได้ 1 ถึง 20 นาที
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-54.4.6 เมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากการไฟฟูาแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดิน
ตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกเสียก่อน และจะต้องสามารถตั้งเวลาการดับเครื่องยนต์ได้ใน
ช่วงเวลา 1 ถึง 5 นาที
4.4.7 ระบบควบคุม จะต้องควบคุมให้เครื่องกาเนิดไฟฟูาติดเครื่องได้อัตโนมัติทุกๆ 7 วัน โดยไม่จ่ายโหลด
สามารถตั้งเวลาได้ 1 ถึง 5 นาที และถ้าหากระบบไฟฟูาของการไฟฟูาเกิดผิดปกติขณะเครื่องยนต์
กาลังเดินเครื่องอยู่ชุด Automatic Transfer Switch ต้องทางานโดยอัตโนมัติ
4.4.8 ชุดควบคุมการทางานสามารถเลือกส่วนการทางานเป็นแบบอัตโนมัติหรือด้วยมือได้ และต้องมีปุมกดที่
ชุดควบคุม Automatic Transfer Switch ทางานแบบ MANUAL ได้
4.4.9 ชุดควบคุมเครื่องกาเนิดไฟฟูาเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ แสดงสถานะการทางานด้วย
LCD Display
4.4.10 มี LED และมอเตอร์ไซเรน เป็นสัญญาณแจ้งเหตุผิดปกติ (สามารถRESET สัญญาณได้) ดังนี้
(1) เครื่องยนต์ขัดข้อง สตาร์ท ไม่ติด
(2) แรงดันน้ามันเครื่องต่ากว่าปกติ
(3) อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงกว่าปกติ
(4) ความเร็วรอบ สูงกว่าหรือต่ากว่าปกติ
5. การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายไฟฟ้า
5.1 ก่อนการติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟูา ผู้ขายต้องส่งแบบงานการติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟูา (Shop Drawing) แบบ
ตู้ควบคุมไฟฟูา , แบบการเดินสายไฟฟูา และระบบ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกร็ดของระบบ
ระบายความร้อนออกจากหม้อน้าไปสู่ภายนอกห้อง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบ และให้
ความเห็นชอบก่อน โดยขนาดช่องลมออกของห้องเครื่องจะต้องมีขนาด 1.2 เท่าของขนาดพื้นที่หน้าหม้อน้า
ของเครื่องยนต์
5.2 การเดินสายไฟฟูาให้ใช้สายที่ได้มาตรฐาน TIS 11-2531 หรือ TIS 293-2541 และให้ดาเนินการดังนี้
(1) จากหม้อแปลงไฟฟูาไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์ เมน เป็นสาย ไฟฟูา ทองแดง THW สายไฟฟูาที่ใช้
ต้องไม่มีการตัดต่อระหว่างสาย และมีเครื่องหมายบอกเฟสแต่ละเฟส
(2) จากหม้อแปลงไฟฟูา ไปยัง เซอร์กิตเบรกเกอร์ เมน เป็นสายไฟฟูาทองแดง และจากเซอร์กิตเบรก
เกอร์เมนไปยัง ATS เป็นบัสบาร์ทองแดง ที่มีขนาดทนกระแสได้ 125 % ของพิกัดหม้อแปลงไฟฟูา
สายไฟฟูาที่ใช้จะต้องไม่มีการตัดต่อระหว่างสายและมีเครื่องหมายบอกเฟสแต่ละเฟสการเดินสายไฟฟูา
ให้เดินบนรางเดินสาย Cable Ladder ที่เป็นวัสดุผลิตด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
(เหล็กชุบกัลป์วาไน Hot Dip Galvanize)
(3) จากเครื่องกาเนิดไฟฟูาไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นสายไฟฟูาทองแดง THW และจากเซอร์กิตเบรก
เกอร์ไปยัง ATS เป็นบัสบาร์โดยไม่มีการตัดต่อระหว่างสายไฟฟูาและบัสบาร์จะต้องมีเครื่องหมายบอกเฟสแต่ละเฟส
(4) จากเครื่องกาเนิดไฟฟูาไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นสายไฟฟูาทองแดง และจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ไป
ยัง ATS เป็นบัสบาร์ทองแดง ที่มีขนาดทนกระแสได้ 125 % ของพิกัดเครื่องกาเนิดไฟฟูา โดยไม่มีการตัดต่อระหว่าง
สาย สายไฟฟูาและบัสบาร์จะต้องมีเครื่องหมายบอกเฟสแต่ละเฟส การเดินสายไฟฟูาให้เดินบนรางเดินสาย Cable
Ladder ที่เป็นวัสดุผลิตด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. (เหล็กชุบกัลป์วาไนHot Dip Galvanize)
(5) ระบบสายดินที่ตู้ควบคุมไฟฟูา สายตัวนาให้ใช้สายทองแดง THW ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 0 sq.mm.
และหลักดินให้ใช้แท่งทองแดงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 mm ความยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
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-66. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจาหน่ายชุดเครื่องกาเนิดไฟฟูาทีได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิต และจะต้องมีอะไหล่สารองพร้อมจะให้บริการได้ทันทีเมื่อเกิดการขัดข้อง และหากผู้
เสนอราคาไม่ได้เป็นผู้ผลิตตัวเครื่องกาเนิดไฟฟูาและตัวเครื่องยนต์เอง ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือ
รับรองว่าเป็นผู้ที่สามารถขายสินค้านี้ได้ จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายที่แต่งตั้งจากผู้ผลิตในส่วนของ
ตัวเครื่องกาเนิดไฟฟูาและตัวเครื่องยนต์ มาแสดงในวันเสนอราคา (เอกสารตัวจริงเฉพาะงานนี้)
6.2 ผู้เสนอราคา ถ้าหากไม่ได้เป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ต้นกาลังตามผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากตัวแทนจาหน่ายภายในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์รุ่นที่เสนอนั้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และผู้เสนอราคาเป็นผู้มีสิทธิเป็น
ผู้จาหน่ายแทนต่อ จากตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต เครื่องยนต์ดังกล่าว โดยหนังสือ
รับรองดังกล่าวจะต้องใช้เฉพาะในการเสนอราคาในครั้งนี้เท่านั้น
6.3 ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรไฟฟูา(แขนงไฟฟูากาลัง) สาหรับควบคุมการติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟูาให้ถูก ต้อง
ตามหลักวิชาการและมาตรฐานโดยต้องนาหลักฐานสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
ควบคุม(กว.) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคา
6.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทาเครื่องหมาย
และลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกาหนดของทางราชการ ใน ที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุก
รายการ พร้อมทาตารางลงรายละเอียดตามหัวข้อที่ทางราชการกาหนดให้ชัดเจนถูกต้อง
เพื่อ
ประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ
ต่อคณะกรรมการฯได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการทางเทคนิคและไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการ
คณะกรรมการฯ ย่อมมีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณา และคณะ
กรรมการฯสงวนสิทธ์ในการพิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของทาง
ราชการ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
(1) เครื่องยนต์ต้นกาลังและอุปกรณ์ประกอบ
(2) ตัวเครื่องกาเนิดไฟฟูา
(3) ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ
(4) ระบบควบคุมของชุดเครื่องกาเนิดไฟฟูา
(5) ผลิตภัณฑ์ของสายไฟฟูาที่จะใช้
6.5 การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันชุดเครื่องกาเนิดไฟฟูาและอุปกรณ์อื่นๆทั้งหมดเป็นระยะเวลา
1 ปี หลังจากวันส่งมอบ หากเกิดการขัดข้องในระหว่างประกันเนื่องจากการใช้งาน ผู้ขายต้องรีบดาเนินการแก้ไขให้
ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน หลังจากวันที่แจ้งให้ทราบแล้ว หากผู้ขายไม่สามารถดาเนินแก้ไขให้ใช้การได้ดีได้ภายใน 15
วันหลังจากวันที่เข้าดาเนินการตรวจสอบแล้ว ผู้ขายต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้ใช้การได้ดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้นจากทางราชการ
6.6 ผู้ขายต้องทาการทดสอบการทางานของระบบควบคุมตามข้อ 4.4 ทั้งหมด และทดสอบจ่าย
กาลังไฟฟูาของเครื่องกาเนิดไฟฟูา ขณะทดสอบแรงดันไฟฟูาต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1 % ที่ความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 4% โดยต้องทดสอบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(1) LOAD 75% ของกาลังเต็มที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
(2) LOAD 100% ของกาลังเต็มที่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
(3) LOAD 110% ของกาลังเต็มที่เป็นเวลา 20 นาที
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-7(4) จ่ายโหลดทันทีที่ 60%ของพิกัด 3 ครั้งใน 1 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงของแรงเคลื่อนไฟฟูา
ต้องเข้าสู่สภาวะปกติ โดยคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3% ภายในไม่เกิน 6 วินาที ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ในการทดสอบ
ผู้ขายต้องจัดหามาทดสอบให้ครบตามรายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับทางราชการ
6.7 การส่งมอบงาน ผู้ขายต้องติดตั้ง และทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟูาให้ใช้การได้ดี และต้องส่ง
เจ้าหน้าที่มาร่วมทดสอบการทางานของเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพร้อมทั้งน้ามันเชื้อเพลิง
และอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างที่จาเป็นในการทดสอบมาเอง ตลอดจนต้องแนะนา และฝึกสอนเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลให้สามารถ OPERATE เครื่องได้เอง โดยไม่คิดเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องส่งมอบสิ่งต่อไปนี้มอบ
ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย
6.7.1 วงจรการติดต่อระบบควบคุมของตู้ควบคุมและชุดเครื่องกาเนิดไฟฟูา
จานวน 3 ชุด
6.7.2 วงจรการต่อใช้งานและควบคุม ของ Circuit Breaker และ ATS
จานวน 3 ชุด
6.7.3 Alternator Instruction Book
จานวน 1 ชุด
6.7.4 Engine Parts Catalog Book
จานวน 1 ชุด
6.7.5 คู่มือการใช้งานชุดควบคุมของชุดเครื่องกาเนิดไฟฟูา (ภาษาไทย)
จานวน 3 ชุด
6.7.6 คู่มือการใช้และบารุงรักษา เครื่องยนต์ , เครื่องกาเนิดไฟฟูา, ตู้ควบคุมไฟฟูา จานวน 3 ชุด
และอุปกรณ์อืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น (ภาษาไทย)
6.7.7 Fuse สารองที่ใช้ในตู้ควบคุมทุกขนาด
จานวน 1 ชุด
และสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ แต่มีความจาเป็นต่อระบบ ผู้เสนอราคาได้ต้องส่งมอบพร้อม
กับเครือ่ งกาเนิดไฟฟูา โดยไม่คิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมใด ๆ ทัง้ สิ้น
6.8 ผู้เสนอราคาได้จะต้องแสดงเอกสารยืนยันอย่างชัดเจนเชื่อถือได้ว่า ได้ส่งเครื่องยนต์และตัวเครื่อง
กาเนิดไฟฟูานั้น เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนในวันตรวจรับพัสดุ
6.วงเงินในการจัดหา
6.1 จัดซื้อด้วยเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2556(เงินบารุง)
เพื่อดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครั้งที่ 3 จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,420,000.-บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
6.2 ราคากลางในการจัดซื้อวงเงิน 3,420,000.-บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
7.ในการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่า( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000.-บาท(หกพันบาทถ้วน) จากราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า
6,000.-บาท(หกพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูล
เพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่
-8-/…

-81. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
108 ถนนศรีจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
2. โทรศัพท์
0 4322 1125 ต่อ 131
3. โทรสาร
0 4322 7662
,0 4322 4037
4. ทาง
e-mail
stores@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
ตั้งแต่วันที่....10 มีนาคม 2558... ถึงวันที่...13 มีนาคม 2558........
(ลงชื่อ).ครรชิต เจิมจิตรผ่อง...
(นายครรชิต เจิมจิตรผ่อง)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..สุมิตรชัย คาเขาแดง...
(นายสุมิตรชัย คาเขาแดง)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ

(ลงชื่อ)..ราเชล แสนกิจตะ...
(นายราเชล แสนกิจตะ)
นายช่างเทคนิค ชานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ)...รันยู พลเดช...
(นายรันยู พลเดช)
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ).งามตา รัตนมาลี..
(นางงามตา รัตนมาลี)
เจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)...สุริยา รัตนปริญญา...
(นายสุริยา รัตนปริญญา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ร่าง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ประกวดราคาซือ้ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จัดซื้อด้วยเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดขอนแก่น ประจาปี
2556 (เงินบารุง) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จานวน 1 รายการ คือ
- เครื่องกาเนิดไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จานวน 2 เครื่อง
จัดสรรให้แก่ รพ.เปือยน้อย และ รพ.แวงใหญ่ แห่งละ 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ………..…../2558 ลงวันที่…………………………………
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องเป็็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องไม่่เป็็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้้แจ้้ง
เวียนชื่อแล้้ว หรือไม่่เป็็นผู้ที่ได้้รับผลของการสั่งให้้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่่เป็็นผู้มีผลประโยชน์์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้้องไม่่เป็็น
ผู้มีผลประโยชน์์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้้มีคาสั่งให้้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
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-2ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
หรือมอบอานาจเป็นหนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่น เป็นผู้ขเอกสาร
อซื้อ
กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่......................................
ระหว่างเวลา…13.30...น. ถึงเวลา..14.30..น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ
กาหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.......................................
เวลา..................น. ถึง.............น. ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จากัด อาคารสิริคุณากร ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.-บาท
(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ….........................................
ถึงวันที.่ ......................................หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaenpoc.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4322 1125ต่อ 131 ในวัน และเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที.่ .........กุมภาพันธ์ .พ.ศ.2558

(นายสุริยา รัตนปริญญา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ....6......./2558
การซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครั้งที่ 3
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)จัดซื้อ ด้วยเงินงบ ค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2556 (เงินบารุง) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จานวน 1 รายการ คือ
- เครื่องกาเนิดไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จานวน 2 เครื่อง
จัดสรรให้แก่ รพ.เปือยน้อย และ รพ.แวงใหญ่ แห่งละ 1 เครื่อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่่เคยใช้งานมาก่่อน ไม่่เป็็นของเก่่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่่งขันราคาอย่่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องไม่เป็็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่่เป็็นผู้ที่ได้้รับผลของการสั่งให้้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่่เป็นผู้มีผลประโยชน์์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือต้องไม่่เป็็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็็นผู้กระทาการอันเป็็นการขัดขวางการแข่่งขันราคาอย่่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ 1.6
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่่นว่่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
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-22.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สาเนาหนังสือบริคณห์์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นใหญ่
ราย่ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่่วน(ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้้า
ให้้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่่วมค้้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่่วมค้้าฝุุายใด
เป็็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้้าฝุุายใดเป็นนิติบุคคลให้้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์์ และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(6)
สาเนาแบบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัใฐนระบบ e-GP พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(7) บัญชีเอกสารส่่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้้ยื่นตามแบบในข้้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่่างน้้อยต้องมีเอกสารดังต่่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)
(3)หนังสือมอบอานาจซึ่งปิิดอากรแสตมป์์ตามกฎหมายในกรณีที่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้้บุคคลอื่นทาการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามข้้อ 5
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้้ชัดเจน
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-34.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องกาหนดเวลาส่่งมอบพัสดุ ไม่่เกิน …90… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ โรงพยาบาลเปือยน้อย และโรงพยาบาลแวงใหญ่ แห่งละ 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งเดินสาย
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องส่่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกทีแ่ นบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจ
ทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้ประสงค์
จะเสนอราคาต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องส่่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน - รายการข้างต้น เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่่ตัวอย่่างดังกล่่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้้ว จังหวัดจะคืนให้้แประสงค์
ก่่ผู้ จะเสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้้ถี่ถ้วนและเข้้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที.่ ...6...../2558 ลงวันที.่ .................................................” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่……….……………………….ตั้งแต่เวลา…13.30..น. ถึงเวลา..14.30 ..น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เมือ่ พ้้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่่ละราย
ว่่าเป็็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็็นผู้มีผลประโยชน์
ร่่วมกันระหว่่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้้อ 3.2 และแจ้้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานว่่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็็นธรรมตาม ข้้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่่าว
เป็็นผู้ทิ้งงาน
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-4ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์์ร่วมกันระหว่่างผู้ประสงค์จะเสนอ ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่กระทาการอันเป็็นการขัดขวางการแข่่งขันราคาอย่่างเป็็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่่ผ่านคุณสมบัติทางด้้านเทคนิค อาจอุทธรณ์์คาสั่งดังกล่่าวต่่อหัวหน้้าหน่่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแต่่วันที่ได้้รับแจ้้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์์ของหัวหน้้าหน่่วยงานที่จัดหาพัสดุ
ให้้ถือเป็็นที่สุด
หากปรากฏต่่อคณะกรรมการประกวดราคาว่่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์์ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่่อาจดาเนินการต่่อไปให้้แล้้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้้อขัดข้องแล้้ว จะให้้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
ก่่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้้นแต่่คณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว่่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่่อาจแก้ไขได้ ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่่ โดยจะแจ้งให้้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพือ่ ให้
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง เริ่มต้นที่
3,420,000.-บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็็นราคาทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)รวมค่าใช้้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดาเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้อง
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า ครั้งละ 6,000.-บาท(หกพันบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000.-บาท(หกพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้้องยืนยันราคาต่อผู้ให้้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคา ในวันที่.......................................ตั้งแต่เวลา...............น.
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ให้ทราบต่อไป
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-5(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง
ทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้้องวางหลักประกันซองพร้้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จานวน
171,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่
วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา(มีผลตั้งแต่วันที่ ......................................
ถึงวันที.่ .........................................) รวม.......................วัน โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
หรือก่่อนหน้านั้นไม่่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์์ ที่ได้้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย
ซึ่งได้ แจ้้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ(1)1.5
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนาพันธบัตรดังกล่าวไปจดทะเบียนการใช้
พันธบัตรเป็นประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนามาวางเป็นหลักประกัน
หลักประกันซองตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้ พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่่ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
จะคืนให้ต่อเมื่อได้้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินด้้วยราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่่ถูกต้้อง หรือไม่่ครบถ้้วนตามข้้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ไม่่ถูกต้อง
ตามข้้อ 4 แล้้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้้นแต่่
เป็็นข้้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์์ ในส่่วนที่มิใช่่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่่าจะเป็็น ประโยชน์์ต่อจังหวัดเท่่านั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้ เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวข้้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่่ทาสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่่าวไม่่มีความเหมาะสม หรือไม่่ถูกต้้อง
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-66.5 จังหวัดทรงไว้้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ โดยไม่่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโย
ชน์์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้้ถือว่่าการตัดสินของจังหวัดเป็็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกร้องค่่าเสียหายใด ๆ มิได้้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็น็ ผู้ทิ้งงาน ไม่่ว่าจะเป็็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการ โดยไม่่สุจริต เช่่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็็นนต้้
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้้รับการคัดเลือกเป็็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์์
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็็นการ
ขัดขวางการแข่่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ (ผู้ค้า) สามารถส่่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้้อตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทา
ข้้อตกลงเป็็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้้อ 1.4 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้้วนภายใน 5 วันทาการ ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่่าไม่่สมควรจัดทาข้้อตกลงเป็็นหนังสือ ตามข้้อ 7.1
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้้องทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.4 หรือ
ในกรณีที่หน่่วยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ ให้้ผู้ชนะการประกวดราคา
ซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ ทาสัญญากับจังหวัดเจ้้าของงบประมาณแต่่ละจังหวัด โดยตรงกับหน่วยงาน ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้้รับแจ้งและจะต้้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจานวนเงินเท่่ากับ ร้อยละ......5.....ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ได้้ ให้้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่่างใดดัง ต่่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้้แก่่จังหวัด โดยเป็็นเช็คลงวันที่ ที่ทาสัญญาหรือ ก่่อนหน้้านั้น
ไม่่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์์ ที่ได้รับอนุญาตให้้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน ข้อ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนาพันธบัตรดังกล่าวไปจดทะเบียนการใช้
พันธบัตรเป็นประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนามาวางเป็นหลักประกัน
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแล้ว
8. อัตราค่่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้้อยละ…0.20…….ต่่อวัน
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-79. การรับประกันความชารุดบกพร่่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.4 แล้วแต่่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
เป็น ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบพัสดุครบถ้วน หากเกิดการขัดข้องในระหว่างประกันเนื่องจากการใช้
งาน ผู้ขายต้องรีบดาเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน หลังจากวันที่แจ้งให้ทราบแล้ว หากผู้ขายไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 15 วัน หลังจากวันที่เข้าดาเนินการตรวจสอบแล้ว ผู้ขายต้องเปลี่ยนอุปกรณ์
ใหม่ให้ใช้การได้ดีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางราชการ
10. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ……-…..…ของราคาสิ่งของที่
เสนอขายแต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 (3) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง
ระบุในข้อ 1.5(3) ให้แก่จังหวัดก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
11. ข้้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้้มาจาก เงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2556 (เงินบารุง)
- การ ลงนามในสัญญา จะกระทา ได้ต่อเมื่อ จังหวัด ได้รับ อนุมัติเงินจาก เงินงบ ค่าเสื่อมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2556 (เงินบารุง) แล้วเท่านั้น
- การจ่ายเงิน ผู้เสนอราคาได้จะต้องส่งมอบพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาก่อนแล้วเท่านั้น และติดต่อขอรับเงินค่าครุภัณฑ์ได้ที่โรงพยาบาลเปือยน้อย และโรงพยาบาลแวงใหญ่
11.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็็นผู้ขาย และได้้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่่าวเข้ามาจากต่่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่่าด้้วยการส่่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่่าวเข้้ามาจากต่่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้้นแต่่ จะได้้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้้รับอนุญาตเช่่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็็ นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิ
การชยนาวี
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-811.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อจังหวัดฯ
แล้้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้้องเข้้าร่่วมเสนอราคาด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)มิฉะนั้น จังหวัด
จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้้ชดใช้้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้้เป็็นผู้ทิ้งงานได้้ หากมีพฤติกรรมเป็็นการขัดขวางการแข่่งขันราคาอย่่างเป็็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้้ว ไม่่ไปทาสัญญาหรือข้้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้้ในข้้อ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้้องให้้ชดใช้้ความเสียหายอื่น (ถ้้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้้เป็็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็็นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้้ามี)
จังหวัดขอนแก่น
วันที่..........เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
หมายเหตุ
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
2. ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3. การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 15 เมษายน 2549 กาหนดวันเสนอราคาวันที่ 20
เมษายน 2549 และกาหนดยืนราคา 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันซอง คือ วันที่
15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2549และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2549
จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ 15
เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคานวณ
แล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความ
ชัดเจน และปูองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
155,657,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum
Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คานวณร้อยละ 0.2
ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้กาหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่า
ราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณีกาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000
บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้อง
เสนอลดราคาตามที่กาหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

