(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย
เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูงชนิดลอเลือ่ นแบบ 2 Probe
ขนาดหนาจอไมนอยกวา 12 นิ้ว
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา

จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรเงินงบคาเสื่อมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย จํานวน
1 รายการ คือ
1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูงชนิดลอเลื่อนแบบ 2 Probe ขนาดหนาจอไมนอยกวา 12 นิ้ว
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 730,000.-บาท รวมเปนเงิน 4,380,000.-บาท
รวม 1 รายการ เปนเงิน 4,380,000.-บาท (สี่ลานสามแสนแปดหมื่นบาทถวน) จัดสรรใหแกโรงพยาบาลพล,
โรงพยาบาลแวงนอย,โรงพยาบาลเขาสวนกวาง, โรงพยาบาลหนองสองหอง, โรงพยาบาลภูเวียง และโรงพยาบาล
บานไผ จัดสรรแหงละ 1 เครื่อง จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553
(เงินบํารุง)
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชในงานตรวจวิเคราะหและวินิจฉัยระบบอวัยวะภายในรางกาย เพื่อดูความผิดปกติภายในทางดาน
ชองทอง, หลอดเลือด, สูตินรีเวช และทางเดินปสสาวะ ดวยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบ Fullyดิจิตอล (Fully Digital
Black & White Ultrasound Scanner System)
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการหรือ
หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑการแพทย รายการ เครื่องตรวจ
อวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูงชนิดลอเลื่อนแบบ 2 Probe ขนาดหนาจอไมนอยกวา 12 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง
ดังนี้
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-24.1 ความตองการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูงชนิดลอเลื่อนแบบ 2 Probe ขนาดหนาจอ
ไมนอยกวา 12 นิ้ว เปนเครื่องตรวจอวัยวะภายในที่มีประสิทธิภาพสูงดวยการใชคลื่นเสียง
ความถี่สูงระบบ Fullyดิจิตอล (Fully Digital Black & White Ultrasound Scanner System) ทีม่ ี
ขนาดจอ ไมนอยกวา 12นิ้ว พรอมดวยระบบ DICOM โดยสามารถแสดงภาพตัดของอวัยวะที่
ตองการตรวจ แบบ (Real Time) โดยวิธีการสแกน แบบ Electronic Convex และ Electronic
Linear พรอมอุปกรณครบ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
4.2 วัตถุประสงค เปนเครื่องมือตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายใน เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของอวัยวะภายในชองทอง
โรคทางสูต-ิ นรี เวชกรรม และโรคทางหัวใจ และหลอดเลือดได โดยสามารถตอกับ
อุปกรณหัวตรวจชนิดตางๆ ที่เหมาะสมในการใชงาน และสามารถบันทึกภาพที่ตรวจได
ดวยเครื่องบันทึกภาพชนิดขาวดํา (Black & White Printer) และเครื่องบันทึกภาพลง
Hard Disk และเครื่องบันทึกภาพลงบน Compact Disk (CD-R) หรือเครื่องบันทึกภาพ
ลงบน Video Cassette Recorder (VCR) ได
4.3 ลักษณะทั่วไป
4.3.1 เทคโนโลยีของเครื่องเปนระบบการทํางานเปนแบบ Fully Digital
4.3.2 ตัวเครื่อง (Main Unit) เปนชนิดมีลอเลื่อน สามารถเคลื่อนที่ไดสะดวก
4.3.3 จอแสดงภาพ (Monitor) แบบ LCD หรือCRT สามารถหมุนซายขวา หรือกมเงยได
4.3.4 มีชุดเก็บบันทึกภาพลงบนแผน Hard Disk ประกอบและติดตั้งมากับเครื่อง (Built-in)
4.3.5 มีชุดเก็บบันทึกภาพลงบนแผน Compact Disk (CD-R) ที่ประกอบและติดตั้งมากับเครื่อง (Built-in)
4.3.6 สามารถแสดงระบบการตรวจภาพแบบ Tissue Harmonic Imaging (THI) (ขึ้นอยูกับหัวตรวจ)
4.3.7 มีระบบ DICOM ติดตั้งภายในตัวเครื่อง
5. คุณสมบัติทางเทคนิค
5.1 การแสดงภาพ (Display Mode) สามารถแสดงภาพใหเห็นชัดเจนบนจอภาพในโหมดตางๆ ไดดังนี้
- B (2D) / M-Mode
- M-Mode
5.2 เทคโนโลยีตัวเครื่อง (System)
5.2.1 ระบบการโฟกัส (Focusing) เปนแบบ Auto Focusing with Digital Continuous Beam Former
5.2.2 หัวตรวจเปนระบบ Multi-frequency โดยทุกหัวตรวจสามารถปรับความถี่ ไดไมนอยกวา 3 คา
สามารถแสดงระบบการตรวจแบบ Tissue Harmonic Imaging (THI) โดยสามารถเลือกปรับคาความถี่ไดไมนอย
กวา 2 คาความถี่ (ขึ้นอยูกับหัวตรวจ)
5.2.3 สามารถ Pan ภาพและขยายภาพ (Zoom) ไดดังนี้
- ภาพ Real time
- ภาพ Freeze
- ภาพนิ่งที่เก็บในตัวเครื่อง (Still load)
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5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

-3- ภาพเคลื่อนไหวที่เก็บในตัวเครื่อง (Cine load)
5.2.4 ชองสําหรับตอหัวตรวจ (Transducer selector) สามารถตอหัวตรวจไดไมนอยกวา 2 ชอง
โหมดการแสดงภาพแบบ 2D และ M-mode
5.3.3 ความลึกในการตรวจสามารถปรับไดตั้งแต 0 ถึง 24 ซม.
5.3.4 การโฟกัสของการ Scan แบบ B/M – Mode มีวิธีการสงสัญญาณ (Transmission) ไมนอยกวา 5
ระดับ และทําการรับสัญญาณสะทอนกลับ (Reception) อยางตอเนื่อง (Continuous fucus)
5.3.5 การปรับอัตราการขยาย (Gain adjustment)
- การควบคุมเปนระบบ Palm controller
- การปรับอัตราการขยายของภาพ B-Mode สามารถเลือกปรับไดไมนอยกวา
100 dB.
- Sensitivity Time Control (STC) สามารถเลือกปรับไดไมนอยกวา 8 ระดับ
5.3.6 Image Processing (IP) สามารถควบคุมคุณภาพของภาพ B (2D) Modeได โดยการปรับคา IP
ไดไมนอยกวา 5 คา
ชุดเก็บบันทึกภาพ (Image memory) สามารถเก็บภาพ B (2D ) Modeไดไมนอยกวา 256 ภาพ
สามารถเก็บภาพนิ่งแบบ BMP,DICOM และ FRM ได
Acoustic Output Power สามารถทําการปรับคา ไดไมนอยกวา 16 steps
ระบบการวัดคํานวณ (Measurement)
5.7.3 การควบคุมเปนระบบ Track ball
5.7.4 โปรแกรมในการวัดและคํานวณ สามารถทําไดดังนี้
- B – Mode : สามารถวัดระยะทาง (Distance) ไดไมนอยกวา 8 คา, มุม (Angle)
ไดไมนอยกวา 8 คา , พื้นที่ (Area) ไดไมนอยกวา 8 คา, เสนรอบวง (Circumference) ได
ไมนอยกวา 8 คา
- M – Mode : สามารถวัดระยะทาง (Distance) ไดไมนอยกวา 8 คา, เวลา (Time)ไดไมนอย
กวา 8 คา, ความชัน (Slope) ไดไมนอยกวา 8 คาและอัตราการเตนของหัวใจ (Heart rate)
- มีโปรแกรมการคํานวณ และวิเคราะหทางดาน OB calculation
- สามารถแสดงขอมูลแบบ Report

6. อุปกรณประกอบสําหรับเครื่องอัลตราซาวด
6.1 ตัวเครื่อง (Main Unit) พรอมอุปกรณประกอบดังนี้
6.1.1 จอภาพแบบ LCD หรือCRTขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว
6.1.2 ชุดเก็บบันทึกภาพ (Hard Disk)
6.1.3 ชุดเก็บบันทึกภาพบน Compact Disk (CDR)
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-46.2 Electronic Convex Transducer
จํานวน 1 หัวตรวจ
- สามารถปรับความถี่แบบ Multifrequency ใน B-mode ไดอยางนอย 5 คาทีค่ วามถี่ในชวงไม
นอยกวา 6.0 - 3.0 MHz.
- สําหรับตรวจทางชองทองที่มุม Scan ไมนอยกวา 70 องศา
6.3 Electronic Endovaginal Transducer หรือ Electronic Linear Transducer จํานวน 1 หัวตรวจ
- สามารถปรับความถี่แบบ Multifrequency ใน B-mode ไดอยางนอย 3 คา
6.4 Accessories ประกอบดวย
6.4.1 เครื่องบันทึกภาพชนิดขาวดํา (Black & White Printer )
จํานวน 1 ชุด
6.4.2 เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟา
จํานวน 1 ชุด
6.4.3 เจลลี่สําหรับอัลตราซาวด (Ultrasound Gel)
จํานวน 2 ลิตร
6.4.4 กระดาษสําหรับเครื่องบันทึกภาพขาวดํา
จํานวน 2 มวน
6.4.5 จอ LCD สําหรับผูปวย ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
7. เงื่อนไขเฉพาะ
7.1 เปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุนหรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย
7.2 มีคูมือการใชงาน (Operation Manual)
7.3 รับประกันคุณภาพเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นับแตวันรับมอบของครบ
7.4 มีชางผูชํานาญการมาสาธิตการใชเครื่อง พรอมการติดตั้ง โดยไมคิดคาใชจาย จนเปนที่พอใจ
ของแพทยและเจาหนาที่ผูใชงาน
7.5 มีการฝกสอนเจาหนาที่และผูใชเครื่องของโรงพยาบาลใหสามารถใชงานไดโดยไมคิดมูลคาใดๆ
7.6 มีการตรวจเช็คระบบการทํางานของเครื่องทุกๆ 4 เดือน ในระยะประกัน ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
7.7 มีเอกสารรับรองวามีอะไหลสํารองสําหรับการซอมบํารุงเครื่อง อยางนอย 5 ป นับจากวันที่รับมอบ
8. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑการแพทย
9.วงเงินในการจัดหา
เงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑการแพทย (เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูงชนิดลอเลื่อนแบบ 2 Probe ขนาดหนาจอ
ไมนอยกวา 12 นิ้ว) จํานวน 6 เครื่อง งบประมาณเครื่องละ 730,000.-บาท เปนเงินรวมทั้งสิ้น 4,380,000.-บาท (สี่
ลานสามแสนแปดหมื่นบาทถวน)
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-510. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุมบริหารงานทั่ว ไป สํานัก งานสาธารณสุข จังหวัด ขอนแกน สถานที่ติด ตอเพื่อ
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะวิจ ารณหรือแสดงความคิด เห็น โดยเปด เผยตัว ไดที่
1. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131, 0 4322 7662
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง e-mail
stors@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที.่ ....14 กันยายน 2553..... ถึงวันที.่ ....17 กันยายน 2553.......
-------------------------

(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง....
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)....บุญยงค ลนเหลือ....
(นายบุญยงค ลนเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ

(ลงชื่อ)...ราเชล แสนกิจตะ.....
(นายราเชล แสนกิจตะ)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ)...เฉลิมชัย ใจยงค.....
(นายเฉลิมชัย ใจยงค)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ)...งามตา รัตนมาลี....
(นางงามตา รัตนมาลี)
เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ)...คิมหันต ยงรัตนกิจ....
(นายคิมหันต ยงรัตนกิจ)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) จํานวน
1 รายการ ดังนี้
1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูงชนิดลอเลื่อนแบบ 2 Probe
ขนาดหนาจอไมนอยกวา 12 นิ้ว
จํานวน 6 เครื่อง
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลแวงนอย,โรงพยาบาลเขาสวนกวาง, โรงพยาบาลหนองสองหอง,
โรงพยาบาลภูเวียง และโรงพยาบาลบานไผ จัดสรรแหงละ 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…
่ ……/2553 ลงวันที…
่ ………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแล
ว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผล
ประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขอซื้อ
เอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ..........................................
ระหวางเวลา.................น. ถึงเวลา.................น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
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-2กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ......................................................
เวลา.................น. ถึง.....................น. ณ................................................................
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท (หารอย
บาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที…
่ ..............................
ถึงวันที.่ ................................. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125, 0 4322 7662 ในวัน และเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที.่ ..............................พ.ศ.2553

ราง
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ……..…/2553
การซื้อครุภัณฑการแพทย
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย
ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) จํานวน 1 รายการ ดังนี้
1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูงชนิดลอเลื่อนแบบ 2 Probe
ขนาดหนาจอไมนอยกวา 12 นิ้ว
จํานวน 6 เครื่อง
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลแวงนอย,โรงพยาบาลเขาสวนกวาง, โรงพยาบาลหนองสองหอง,
โรงพยาบาลภูเวียง และโรงพยาบาลบานไผ จัดสรรแหงละ 1 เครื่อง
ซึง่ พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกสฉบับ
นี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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-22.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไม เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน ธรรม
ตาม ขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูได รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พร
อมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผเู สนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผเู ขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 12 เดือน นับถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
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-34. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อ
ของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …90…… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ใหแกผูไดรับจัดสรร ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกลาวนี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน ทําการ
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน....-....หนวย เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผเู สนอราคา
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจ ดูรา ง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ ………. …………………………...…ระหวางเวลา………………..น. ถึง……………...น. ณ หองประชุม ชั้น 2
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปน
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปน ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และ แจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวา
มีผเู สนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเ สนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปน
ผูทิ้งงาน
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-4ผูเ สนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเ สนอราคาที่ มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสัง่ ดัง
กลาวตอ
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผแู ทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไข
ขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือ ขอขัดของไมอาจแกไข
ได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผมู ีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง
เริ่มตนที่ 4,380,000.-บาท (สี่ลานสามแสนแปดหมื่นบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ
(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวดราคาฯ
และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
4.8 กําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ......................................................
เวลา…………………น. ถึงเวลา........................น. ณ................................................
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-55. หลักประกันซอง
5.1 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน
219,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต
วันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (มีผลตั้งแตวันที่
.................................... ถึงวันที.่ ...................................................) รวม...............วันโดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผเู สนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
5.2 การยึดหลักประกันซอง จังหวัดขอนแกนจะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด
(2) ผูมีสิทธิเสนอราคามาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
(3) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนด
โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม ขอ 4 แล
ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวน
ที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
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-66.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชี ผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผเู สนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผเู สนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิ
ได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปน
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเ สนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ
7.1 ผูชนะการประมูลซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.4
หรือในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่ รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผชู นะการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับหนวยงานระดับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละ
หนวยงานโดยตรงกับหนวยงาน ภายใน......7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเป
น จํานวนเงินเทากับรอยละ......5.....ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัด
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
-7-/...

-7(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสว นราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คสู ัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายทีเ่ กิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา..2...ป นับแตวันที่ผซู ื้อรับมอบของครบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…ของราคาสิง่ ของที่เสนอขาย
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.5(3) ใหแกจังหวัดกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง)
- การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาอนุมัตใิ หบริษัท/หางฯ
เปนผูเสนอราคาได ภายใน 7 วันทําการ และในการลงนามในสัญญาซื้อขายผูคาตองแนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน
คาบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสมาในวันลงนามในสัญญาดวย
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น และติดตอขอรับเงินคาครุภัณฑไดที่โรงพยาบาลที่ไดรับจัดสรร
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-811.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผขู ายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวา
การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออืน่ ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ ลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ แลวจะถอนตัว
ออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น จังหวัดจะริบหลักประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
ดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น ของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.2553

