(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย
กลองสองตรวจชองทองวินิจฉัยและผาตัดผานกลอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา

จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2554 เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย จํานวน 1 รายการ คือ
- กลองสองตรวจชองทองวินิจฉัยและผาตัดผานกลอง
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,550,000.-บาท (สองลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน)
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จัดซื้อดวยงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554
2. วัตถุประสงค

เพื่อใชในการสองตรวจ วินิจฉัย และผาตัดในชองทอง ผานกลองวีดิทัศน โดยแสดงภาพออกทาง
จอรับภาพ และสามารถบันทึกภาพไวศึกษาภายหลังได
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 ดังนี้
กลองสองตรวจชองทองวินิจฉัยและผาตัดผานกลอง จํานวน 1 เครื่อง
1. ความตองการ ชุดอุปกรณสองตรวจและผาตัดในชองทอง ดวยกลองวีดิทัศนพรอมอุปกรณประกอบการใชงาน
โดยการแสดงภาพออกทางจอรับภาพ
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชสําหรับสองตรวจและผาตัดในชองทอง ผานกลองวิดที ัศนโดยแสดงภาพออกทาง
จอรับภาพ และสามารถบันทึกภาพไวศึกษาภายหลังได
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-23. คุณสมบัติทั่วไป
3.1. เปนชุดอุปกรณสองตรวจและผาตัดในชองทอง ดวยกลองวีดีทัศน แบบ 3 CCD สามารถแสดงภาพ
ทั้งทางจอแสดงภาพและเก็บบันทึกภาพไวไดทั้งในหนวยความจําหรือแผน DVD
3.2. เครื่องกําเนิดแสงใชหลอดกําเนิดแสงแบบ LED เพื่อความยาวนานของอายุการใชงาน
3.3. ใชกับไฟ 220 โวลต 50Hz พรอมระบบสํารองเวลาไฟดับ
3.4. เปนเครื่องมีขนาดกะทัดรัดวางบนรถเข็นสเตนเลสเคลื่อนยายไดอยางสะดวกในหองผาตัด
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 กลองวีดีทัศนถายทอดสัญญาณภาพจากกลองสองตรวจ จํานวน 1 เครื่องมีคุณสมบัติดังนี้
4.1.1 อุปกรณรับภาพ ขนาด 1/3นิ้ว Progressive Scan High Definition 3-CHIP มีความไวแสงต่ําสุด
ไมมากกวา 1 lux
4.1.2 มีความละเอียดของภาพไมนอยกวา 2,000,000 pixel หรือรายละเอียดของเสน ตามแนวนอน 1,920 เสน
ตามแนวตั้ง 1,080 เสน และสามารถปรับเพิ่มความละเอียดของภาพ (Digital enhancement) ได ในกรณี
ที่ตองการรายละเอียดของภาพเพิ่ม
4.1.3 ความผิดเพี้ยนของสัญญาณภาพ (Signal to noise ratio)ไมนอยกวา 70 dB
4.1.4 มีความเร็วของ Shutter ทีส่ ามารถปรับระดับไดเอง (auto shutter) ในระยะตั้งแต 1/60 - 1/50,000 วินาที
4.1.5 ระบบการสแกน : แนวนอน (H) ไมนอยกวา : 64 กิโลเฮิรต: แนวตั้ง (V) ไมนอยกวา : 60. เฮิรต
4.1.6 มีปุมควบคุมระดับแสง (Gain) อยางนอย 4 ระดับ เพื่อเพิ่มความสวาง สามารถปรับไดทั้งจากตัว Camera
Console และรีโมทคอนโทรลบนหัวกลองและ สามารถปรับความสมดุลของแสงสีขาวได โดยอาศัยระยะของการ
กดรีโมทคอนโทรลบนหัวกลอง รวมทั้งสามารถควบคุมสัญญาณการขยายภาพ (Zoom Function) ได
4.1.7 มีปุมควบคุมการทํางานที่หัวกลองไมนอยกวา 4 ปุม และควบคุมการทํางานไดไมนอยกวา 8 ฟงกชั่นและ
สามารถตั้งคาฟงกชั่นตาง ๆ ไดตามความตองการ
4.1.8 สามารถปรับฟงกชั่นการทํางานที่ชุดควบคุมกลอง (Camera Control Unit) ไดอยางนอย 9 รูปแบบ
Arthroscopy, Laparoscopy, Cystoscopy, ENT/Neuro, Microscope , Flexible scope, Standard, Hysteroscopy และ
Laser เพื่อใหไดภาพคมชัดเหมาะสมกับลักษณะงานผาตัด
4.1.9 มีระบบปรับ White Balance เพื่อความถูกตองของสี
4.12 มีสัญญาณออกอยางนอยเปนแบบ
- S VDO อยางนอย
1 ชอง
- DVI (Digital Video Interface) อยางนอย
2 ชอง
4.1.3 มีหัวตอ ( Coupler ) แบบมาตรฐาน 1 ตัว สามารถปรับระยะโฟกัสได มีระยะ Focus ( F ) = 24 mm.
4.1.4 หัวกลองสามารถแชน้ํายาฆาเชื้อได และอบแกสได
4.1.5 ใชกระแสไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรตซ
4.2 เครื่องกําเนิดแสงแบบหลอด ( Light Source ) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ ดังนี้
4.2.1 เปนเครื่องกําเนิดแสงชนิดใชหลอด LED มีกําลังไมนอยกวา 240 วัตต
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-34.2.2 ใชหลอดไฟชนิด LED จํานวน 3 หลอด ไดแก สีแดง สีน้ําเงิน และสีเขียว เพื่อใหแสงสีขาวธรรมชาติ
4.2.3 มีโหมด Standby เพื่อลดความเขมแสง ปองกันการไหมไฟเพื่อความปลอดภัย และไมรบกวนสายตา
ในกรณีที่ตองถอด, เปลี่ยนกลอง (Scope) ออกจากสายนําแสง
4.2.4 มีชองสําหรับตอสายนําแสง 1 ชองอยูดานหนาเครื่อง เปนระบบล็อคสากล (Universe Saw Clam)
ใชงานงาย โดยใชปลายนิ้วกดและปลอย สามารถใชกับสายนําแสงไดทุกยี่หอ ทุกขนาด
4.2.5 อายุการใชงานของหลอดไมนอยกวา 5000 ชั่วโมง
4.2.6 สามารถปรับความเขมของแสงได 10 ระดับที่เครื่องกําเนิดแสง
4.2.7 แผงควบคุมการทํางานระบบสัมผัส (Touch Screen)
4.2.8 สามารถใชกับสายนําแสง แบบสาย Fiber optic
4.3 สายนําแสง จํานวน 1 เสน มีคุณสมบัติ ดังนี้
4.3.1 สายนําแสงขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 ม.ม. ความยาวไมนอยกวา 300 ซม.
4.3.2 สามารถทําความสะอาดโดยแชน้ํายาฆาเชื้อ และอบแกสได
4.4 กลองสองตรวจภายในชองทองชนิด 5 มม. จํานวน1 กลอง มีคุณสมบัติดังนี้
4.4.1 กลองสองขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอก 5 มม.
4.4.2 ความยาวของเลนซ 300 มม.
4.4.3 เลนซภายในตัวกลองเปนชนิดแทง นําแสงสองมองภาพไดสวางสม่ําเสมอเทากัน ตั้งแตตรงกลางถึงขอบภาพ
หนาตัดเลนซ (objective lens) ลาดเอียงทํามุม 30 องศา สามารถนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําได ( Autoclavable ) หรือ
แชดวยน้ํายาฆาเชื้อได
4.5 กลองสองตรวจภายในชองทองชนิด 10 มม. จํานวน 1 กลอง มีคุณสมบัติดังนี้
4.5.1 กลองสองขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอก 10 มม.
4.5.2 ความยาวของเลนซ 300 มม.
4.5.3 เลนซภายในตัวกลองเปนชนิดแทง นําแสงสองมองภาพไดสวางสม่ําเสมอเทากัน ตั้งแตตรงกลางถึง
ขอบภาพ หนาตัดเลนซ (objective lens) ลาดเอียงทํามุม 0 องศา สามารถนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําได
(Autoclavable) หรือแชดวยน้ํายาฆาเชื้อได
4.6 เครื่องจายกาซเขาผูปวย ชนิดมีระบบอุนแกส จํานวน1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
4.6.1 เปนเครื่องจายแกส CO2 เขาชองทองพรอมระบบอุนแกส
4.6.2 เครื่องควบคุมดานหนา ประกอบดวยปุมเปด,ปด หนาจอระบบสัมผัส ชองตอสายนํากาซอัตราการไหลของแกส
4.6.3 อัตราการไหลเร็วสูงสุด ไมนอยกวา 45 ลิตร / นาที
4.6.4 แสดงคาแรงดันในการจายแกสเขาชองทองไดอยางนอยตั้งแต 1-30 mm.Hg
4.6.5 สามารถตั้งคาความดันในชองทองที่ตองการไดอยางนอยตั้งแต 1-30 mm.Hg
4.6.6 มี Mode การใชงาน 4 ระบบคือ Pediatric, High Flow, Bariatric และ Vessel Harvest
4.6.7 มีระบบตรวจสอบและแสดงคาตาง ๆ ดังนี้
- แรงดันการเปาแกสเขาชองทอง (Insufflators Pressure)
- แรงดันในชองทอง (Actual Pressure)
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-4- อัตราการไหลของแกส (Flow)
- ประมาณแกสที่ใชไป (CO2 )
- ตรวจสอบสถานะของแหลงจายแกส
4.7 สายจายแกส จํานวน 1 เสน มีคุณสมบัติดังนี้
4.7.1 สายจายแกสแบบนํากลับมาใชใหมได
4.7.2 สามารถถอดสายแยกออกจากชุดตอกับเครื่องจายแกสได (Adapter)
4.7.3 มีขดลวดพันรอบสายสวนปลายเพื่ออุนแกส
4.7.4 สามารถ Autoclave ได
4.8 เครื่องดูดและจายน้ํา จํานวน 1 เครื่องมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.8.1 สามารถใชงานไดทั้งจาย และ ดูดน้ําในชองทอง
4.8.2 มีระดับแรงดันในการจายน้ําสูงสุดไมนอยกวา 3 ลิตร / นาที
4.8.3 มีระดับแรงดูดน้ําสูงสุดไมนอยกวา 3 ลิตร / นาที
4.8.4 มีระบบ Stand-by function เมื่อไมไดใชงาน
4.9 จอแสดงภาพ มีคุณสมบัติ ดังนี้
4.9.1 จอภาพขนาดไมนอยกวา 26 นิ้ว จํานวน 2 จอ สําหรับศัลยแพทยและผูชวย
4.9.2 จอรับภาพมีความละเอียดสูง (Medical grade) สามารถสรางภาพตามแนวนอนไดไมนอยกวา
1920 x 1200 Pixel
4.9.3 มีชองตอสัญญาณ DVI และ S-Video
4.9.4 มีมุมการมองภาพที่กวาง โดยสามารถมองเห็นภาพไดที่ 850 จากแนวตั้งฉากกับจอภาพ View Angle
(up/down/left/right) ไมนอยกวา (850 / 850 / 850 / 850)
4.9.5 ใชกระแสไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรตซ
4.10 เครื่องบันทึกสัญญาณภาพและVideo จํานวน1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
4.10.1สามารถบันทึกสัญญาณภาพ และ Video ลงหนวยความจําภายในเครื่องได
4.10.2มีความจุภายในเครื่องไมนอยกวา 250GB
4.10.3สามารถบันทึกสัญญาณภาพและ Video ลงแผน DVD ได
4.11 รถเข็นสําหรับวางเครื่องมือ แบบ 2 ชั้น จํานวน 1 คัน มีคุณสมบัติดังนี้
4.11.1ชั้นวางอุปกรณสแตนเลสผลิตในประเทศขนาด 2 ชั้น
4.11.2ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม มีชั้นวางอุปกรณครบชุด
4.11.3 มีลอ 4 ลอ พรอมที่ล็อคลอจํานวน 2 ลอ
4.12 รถเข็นสําหรับวางเครื่องมือ แบบ 4ชั้น จํานวน 1 คัน มีคุณสมบัติดังนี้
4.12.1ชั้นวางอุปกรณสแตนเลส ขนาด 4 ชั้น
4.12.2ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม มีชั้นวางอุปกรณครบชุด
4.12.3 มีลอ 4 ลอ พรอมที่ล็อคลอจํานวน 2 ลอ
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-54.13 ถังกาซคารบอนไดออกไซด พรอมตัววัดแรงดัน ขนาดเหมาะสมกับรถเข็นและติดตั้งบนรถเข็นวาง
เครื่องมือได จํานวน 1 ถัง
4.14 เครือ่ งสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ ดังนี้
4.14.1 เครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาดไมนอยกวา 2 KVA
5 เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนาย หรือที่ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากบริษัทผูผลิต
5.2 รับประกันคุณภาพของเครื่องฯ เปนเวลา 2 ป นับจากวันสงมอบ
5.3 ในระยะประกัน หากเครื่องมีปญหา ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขใหใชการไดดีภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับ
แจงหากแกไขแลวถึง 2 ครั้งยังไมสามารถใชงานไดปกติ ผูขายจะตองเปลี่ยนชิ้นสวนใหมหรือเปลี่ยน
เครื่องใหมให โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
5.4 มีหนังสือรับรองการสํารองอะไหลไมนอยกวา 5 ป
5.5 มีคูมือการใชงานและการบํารุงรักษา (Operating Manual) เปนภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 1ชุด
5.6 มีคูมือการตรวจซอมพรอมวงจรไฟฟา (Service and Repair Manual) สําหรับชางของโรงพยาบาล 1 ชุด
5.7 ผูเสนอราคาตองทําการติดตั้ง,สาธิตแนะนําการใชงานและสอนวิธีการแกไขเบื้องตนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในการใชเครื่อง
5.8 เปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน
5.9 เปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------

5. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑการแพทย
6.วงเงินในการจัดหา
จัดซื้อดวยงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554 เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย(กลองสองตรวจชองทอง
วินิจฉัยและผาตัดผานกลอง) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,550,000.-บาท (สองลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน)
7. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัส ดุ กลุม งานบริห ารทั่ว ไป สํา นัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ขอนแกน สถานที่ติด ตอ เพื่อ ขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะวิจ 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
stores@kkpho.go.th
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-65.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที.่ ...18 มกราคม 2554... ถึงวันที่...21 มกราคม 2554.....
------------------------(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง....
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ

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

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

คิมหันต ยงรัตนกิจ
(นายคิมหันต ยงรัตนกิจ)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

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

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

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) จัดซื้อดวยงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554 จํานวน 1 รายการ ดังนี้
- กลองสองตรวจชองทองวินิจฉัยผาตัดผานกลอง จํานวน 1 เครื่อง
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
ทั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไดกต็ อเมื่อไดรับการโอนเงินงบประมาณรายจายจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลวเทานั้น
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…
่ ……/2554 ลงวันที…
่ ………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผล
ประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
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 (หารอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที…
่ ..............................
ถึงวันที.่ ..........................หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125, 0 4322 7662 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที.่ ..............................พ.ศ.2554

ราง
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ……..…/2554
การซื้อครุภัณฑการแพทย
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย
จัดซื้อดวยงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554 จํานวน 1 รายการ ดังนี้
- กลองสองตรวจชองทองวินิจฉัยและผาตัดผานกลอง จํานวน 1 เครื่อง
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
ซึง่ พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ 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
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถกู ระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6
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-22.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูได รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(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)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อ
ของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …90…… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ใหแกผูไดรับจัดสรร(โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
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-34.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑการแพทย ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน ดังกลาวนี้
จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
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
ผูเ สนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเ สนอราคาที่ มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสัง่ ดัง
กลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
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-4หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา 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 2,550,000.-บาท (สองลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน)
(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................................................
5. หลักประกันซอง
5.1 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน
127,500.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (มีผลตั้งแตวันที่
.................................... ถึงวันที.่ ...................................................) รวม...............วันโดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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-5(1) เงินสด
(2) เช็คทีธ่ นาคารสั่งจายใหแกจังหวัด 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 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม ขอ4 แลว
คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวน
ที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชี ผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผเู สนอราคารายอื่น
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-66.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผเู สนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือ
ไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิได 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 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ
7.1 ผูชนะการประมูลซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.4
หรือในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่ รวมกันประกวดราคาซื้อดว ยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับหนวยงานระดับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละ
หนวยงานโดยตรงกับหนวยงาน ภายใน......7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ......5.....ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ให
จังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
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-7(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสว นราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คสู ัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา..2...ป นับแตวันที่ผซู ื้อรับมอบของครบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแก
ไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..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 ไดมาจาก
- งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554
- จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อไดกต็ อเมื่อเจาของโครงการไดรับการโอนเงินงบประมาณ
รายจายจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลวเทานั้น และในการลงนามในสัญญาซื้อขายผูคาตองแนบ
สําเนาใบเสร็จรับเงินคาบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสมาในวันลงนามในสัญญาดวย
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตอง
ครบถวน ตามสัญญากอนแลวเทานั้น
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิง่ ของตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้น ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
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-8(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผขู ายสัง่ หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่ง
ของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ ลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ 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) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น ของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.2554

