(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรครุภัณฑการแพทย จัดซื้อดวยเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ คือ
- เครื่องเอกซเรยทั่วไปขนาดไมนอยกวา 500 mA. แบบตั้งพื้น
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,187,500.-บาท เปนเงิน 4,750,000.-บาท
(สี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)
จัดสรรใหแก โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย, โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเวียงเกา และโรงพยาบาลหนองนาคํา
แหงละ 1 เครื่อง
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชในการถายภาพเอกซเรยทั่วไป เพื่อวินจิ ฉัยโรคใหแกผูปวยที่มารับบริการในสถานบริการ
3. คุณสมบัติของผูเ สนอราคา
3.1 ผู ประสงคจะเสนอราคาตอ งเปนผูมีอ าชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวีย นชื่อแลวหรื อไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูม ผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรื อความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญา(ผูเสนอราคา) ไวในขอบเขตของ
งาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
3.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเ ล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
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-24. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑการแพทย จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน
จํานวน 1 รายการ ดังนี้
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องเอกซเรยทั่วไป ขนาดไมนอยกวา 500 mA. แบบตั้งพื้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------1. ความตองการ เครื่องเอกซเรยระบบ Micro Processor Controlled ขนาดไมนอ ยกวา 500 เอ็ม.เอ ที่ 60
K.V. พรอมเตียงและอุปกรณครบ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชในการถายภาพเอกซเรยทั่วไป
3. คุณสมบัติทั่วไป
ใชกับกระแสไฟฟา 1 เฟส 220 โวลท
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
ประกอบดวยรายการดังนี้
4.1 X-Ray Generator จํานวน 1 ชุด
4.1.1 เปนระบบ Microprocessor Controlled และ High Frequency Inverter System มีความถี่
inverter ไมนอ ยกวา 50 kHz
4.1.2 Rating Radiography ไมนอ ยกวา
500 mA ที่ 60 K.V.
320 mA ที่ 100 K.V.
4.1.3 Radiographic Tube Voltage เลือกไดตั้งแต 40 K.V. ถึง ไมนอ ยกวา 150 K.V. โดยปรับ Step
ไดครั้งละ 1 K.V.
4.1.4 Radiographic Tube Current เลือกไดตั้งแต 10 mA ถึงไมนอยกวา 500 mA
4.1.5 Radiographic Time Setting เลือกไดตั้งแต 0.001 ถึงไมนอยกวา 10 sec.
4.1.6 Radiographic mAs Setting เลือกไดตั้งแต เลือกไดตั้งแต 0.5 ถึงไมนอยกวา 800 mAs
4.1.7 มี Exposure parameter ไมนอยกวา 245 Programs
4.1.8 มีระบบบอกความผิดปกติของเครื่อง (Self-Diagnostic Function)แสดง บนจอ แบบ LED และ
แสดง Error message บน จอ LED Sub-display
4.1.9 สวิทซควบคุมตาง ๆ บน Control Panel เปนแบบ Sheet panel และ ปุมปรับคา kV , mA และ
sec เปนแบบ Hybrid Key
4.2 หลอดเอกซเรย
4.2.1 เปนหลอดเอกซเรยชนิด Rotating Anode ขนาด Maximum Tube Voltage 150 kV.
4.2.2 เปนหลอดเอกซเรยแบบ Double Focus Rotating Anode
4.2.3 หลอดเอกซเรยที่ใชตองมีคุณสมบัติ
4.2.3.1 สําหรับ Radiography มี Anode Heat Storage Capacity ขนาดไมนอยกวา
200,000 H.U.
- Target Angle ไมนอยกวา 12 องศา
- Small Focus ไมมากกวา 0.6 m.m.
- Large Focus ไมมากกวา 1.2 m.m.
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-34.2.4 เปนหลอดเอกซเรยที่ผลิตจากโรงงานเดียวกับ Generator
4.2.5 มีชุดบังคับแสงเอกซเรย จํานวน 1 ชุด
4.3 ชุดเสาแขวนหลอดเอกซเรย (Tube stand Support)
4.3.1 เปนเสาชนิดติดตั้งกับพื้นสูเพดานหอง หรือ ผนังหอง
4.3.2 สามารถเลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งไดไมนอ ยกวา 150 cm.
4.3.3 สามารถเลื่อนตามแนวยาวไดไมนอ ยกวา 250 cm.
4.3.4 แขนยึดหลอดเอกซเรยสามารถเลื่อนเขาออกไดไมนอยกวา 25 cm.
4.3.5 แขนยึดหลอดเอกซเรยสามารถหมุนรอบเสาไดไมนอ ยกวา +/- 90 องศา
4.4 ชุดเตียงเอกซเรย (4 Way Floating top Table)
4.4.1 พื้นเตียงเปนชนิดแสงเอกซเรยผานได
4.4.2 พื้นเตียงสามารถเลื่อนได 4 ทิศทาง ในแนวราบ
- เลื่อนตามยาวไดไมนอยกวา ± 55 cm. จากสภาวะปกติ
- เลื่อนตามขวางไดไมนอยกวา± 12.5 cm. จากสภาวะปกติ
4.4.3 มีชุด Bucky Radiography มี Grid แบบ Removable Grid โดยมี Grid
Ratioไมนอยกวา 10:1 และ Grid lineไมนอ ยกวา 40 Lines/cm.
4.4.4 สามารถใชกับ Cassette ไดกับขนาด 8”x10”, 10”x12”, 11x12”, 11”x14”, 14”x14”
และ 14”x17”
4.3 ชุดถายเอกซเรยทายืน
4.5.1 ชุด Bucky เลื่อนขึ้น-ลงได ไมนอ ยกวา 150 cm.
4.5.2 มีชุด Bucky Radiography มี Grid แบบ Removable Grid โดยมี Grid Ratioไมนอยกวา
10:1 และ Grid lineไมนอ ยกวา 40 Lines/cm
5. อุปกรณประกอบ
5.1 เสื้อตะกั่ว
จํานวน 1 ตัว
5.2 Cassette (14 x 17)
จํานวน 1 อัน
5.3 Cassette (12 x 16)
จํานวน 1 อัน
5.4 marker (Left , Right,Supine,Upright,Lateral)
จํานวน 1 ชุด
6.

เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ผูขายตองทําการติดตั้งโดยผูเชี่ยวชาญของบริษัทที่ผานการอบรมโดยตรงจากโรงงานผูผลิต
6.2 ผลิตภัณฑที่เสนอในรายการที่ 4.1 ถึง 4.5 ตองผลิตจากโรงงานเดียวกัน และเปนผลิตภัณฑยี่หอ
เดียวกัน
6.3 ผูขายตองรับประกันคุณภาพเปนเวลา 2 ป (ปที่ 1 รวมอะไหล ปที่ 2 ไมรวมอะไหล) นับแตวันมอบ
ของครบเปนตนไป
6.4 หากเกิดชํารุดขัดของเนื่องจากการใชงานตามปกติ และผูขายไดทําการแกไขแลวถึง 2 ครั้ง แตยังใช
การไมได ผูซื้ออาจใหผูขายเปลีย่ นเฉพาะชิ้นสวน หรือเปลี่ยนเครื่องใหมให ภายในกําหนดเวลาที่ผูซื้อ
กําหนดก็ได
6.5 มีหลักฐานวามีชางที่ผานการอบรม จากโรงงานผูผลิตที่จะสามารถซอมเครื่องใหได
6.6 ผูขายรังรองวามีอะไหลขายในราคาทองตลาดหรือบริการไมนอยกวา 5 ป
6.7 มีคูมือการใชงาน และบํารุงรักษา
6.8 มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง
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-45. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑการแพทย
6.วงเงินในการจัดหา
6.1 จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 4,750,000.-บาท (สี่ลา นเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)
6.2 ราคากลางในการจัดซื้อวงเงิน 4,750,000.-บาท (สี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)
7.ในการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขัน้ ต่ํา(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 9,000.-บาท(เกาพันบาทถวน)
จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
9,000.-บาท(เกาพันบาทถวน)จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
8. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุม งานบริห ารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแกน สถานที่ติดตอ เพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมหรือขอ เสนอแนะวิจารณหรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปด เผยตัวไดที่
1. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง e-mail
stores@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที.่ .22 ตุลาคม 2556... ถึงวันที.่ .25 ตุลาคม 2556....
------------------------(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง.
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..รันยู พลเดช.
(นายรันยู พลเดช)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ).บุญยงค ลนเหลือ...
(นายบุญยงค ลนเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
(ลงชื่อ)...งามตา รัตนมาลี...
(นางงามตา รัตนมาลี)
เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส
(e-Auction) จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน
1 รายการ คือ
- เครื่องเอกซเรยทั่วไปขนาดไมนอยกวา 500 mA. แบบตั้งพื้น
จํานวน 4 เครื่อง
จัดสรรใหแก โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย, โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเวียงเกา และโรงพยาบาลหนองนาคํา
แหงละ 1 เครื่อง การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัดไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวเทานั้น
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…่ 1…/2557 ลงวันที…่ ………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม ยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) ไวใน
ขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสญ
ั ญาตองปฏิบัติ ดังนี้
5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข าเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.3 คูสญ
ั ญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสญ
ั ญาอาจรับจายเปนเงินสดได
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-2ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขอซื้อเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ .....................................
ระหวางเวลา…13.30...น. ถึงเวลา..14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ......................................
เวลา...........น. ถึง.............น. ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จํากัด อาคารสิริคุณากร ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่
123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที…
่ .........................................
ถึงวันที.่ ......................................หรือดูรายละเอียดไดที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125ตอ 131 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที.่ ...............................พ.ศ.2556

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่ ...1..../2557
การซื้อครุภัณฑการแพทย
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)จัดซื้อดวยเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ คือ
- เครื่องเอกซเรยทั่วไปขนาดไมนอยกวา 500 mA. แบบตั้งพื้น
จํานวน 4 เครื่อง
จัดสรรใหแก โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย, โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเวียงเกา และโรงพยาบาลหนองนาคํา
แหงละ 1 เครื่อง ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ 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) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนติ ิบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม เปนผู มผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอย างเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตอ งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการให
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-2หนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือ นิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา)
ไวในขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบตั ิ ดังนี้
2.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอ ยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.5.2 บุคคลหรือ นิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจางดวยระบบอิเล็ก ท รอนิก ส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิตบิ คุ คล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอาํ นาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนา
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบคุ คล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรว มคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเป
นบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบคุ คลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไว
ใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐในระบบ e-GP พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา(ถามี)
(3)หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
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-3เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอ ยกวา 120 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน…120… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย, โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเวียงเกา และโรงพยาบาล
หนองนาคํา แหงละ 1 เครื่อง
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑการแพทย ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว
นี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมอี ํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูประสงค
จะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เ สนอ จํานวน - รายการขางตน เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผปู ระสงคจะเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่ .1.../2557 ลงวันที.่ .......................................................” ยื่น
ตอ คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……….……………………….ตั้งแตเ วลา…13.30..น. ถึงเวลา..
14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพ นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไม รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแต ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอ คณะกรรมการประกวดราคา กอ นหรือ ในขณะที่มกี ารเสนอราคาดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผปู ระสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสทิ ธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมสี ิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสทิ ธิเสนอราคาดังกล าว
เปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือ กเบื้องต  น เพราะเหตุเ ป นผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหว างผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
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-4เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ใหถือเปนที่สดุ
หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ทางอิเล็กทรอนิกส ประสบ
ขอขัดของจนไม อาจดําเนินการต อไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผแู ทนผูมีสทิ ธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว ากระบวนการเสนอราคาจะไม แลวเสร็จไดโดยง ายหรือขอขัดของไม อาจแก ไขได ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผมู สี ิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้นั ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อให
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสงู สุดตอทางราชการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง เริ่มตนที่
4,750,000.-บาท (สี่ลา นเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่ วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอ ยกวา ครั้งละ 9,000.-บาท(เกาพันบาทถวน) จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 9,000.-บาท(เกาพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองเสนอราคา ในวันที.่ ......................................ตั้งแตเวลา...............น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูม ีสทิ ธิเสนอราคาตอง
ทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
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-5237,500.-บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา(มีผลตั้งแตวันที.่ ..............................
ถึงวันที.่ .........................................) รวม.......................วัน โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยนื่ ซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมสี ิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มใิ ชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน ประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัด สิน การประกวดราคาซื้อ ด  วยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส หรือ ในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสทิ ธิใหผปู ระสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสทิ ธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสทิ ธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสทิ ธิเ สนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
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-66.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูมสี ิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมสี ิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป นการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน 5 วันทําการ ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.4 หรือ
ในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผชู นะการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละจังหวัด โดยตรงกับหนวยงาน ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ......5.....ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดัง ตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจง
เวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสญ
ั ญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ดังนี้
9.1 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 2 ป (ปที่ 1 รวมอะไหล ปที่ 2 ไมรวมอะไหล) นับแตวันมอบ
ของครบเปนตนไป
โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
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-710. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสทิ ธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…ของราคาสิ่งของที่
เสนอขายแตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.5(3) ใหแกจังหวัดกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาพัสดุสาํ หรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
- การลงนามในสัญญาจะกระทํา ไดตอเมื่อ จัง หวัด ไดรับ อนุมตั ิเ งินจาก งบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวเทานั้น
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสทิ ธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเี รือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รฐั มนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมสี ิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือ นําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล าวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตัง้ แตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให สิ่งของที่ซื้อขายดังกล าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเ ช นเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มใิ ชเรือไทย ซึ่ง
จะตองได  รับอนุญาตเช  นนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป  นของที่รัฐมนตรีว  าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)มิฉะนั้น จังหวัด
จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสทิ ธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือข อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
-8-/…

-811.5 จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเป นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที.่ .........เดือน....................................พ.ศ.2556
หมายเหตุ
1. ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเปนผูมสี ิทธิเสนอราคา
2. ผูมสี ิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให
เปนผูมสี ิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3. การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ
ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยืน่ ซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ 15 เมษายน 2549 กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 20
เมษายน 2549 และกําหนดยืนราคา 30 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซอง คือ วันที่
15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2549และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2549
จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ 15
เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณ
แลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความ
ชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
155,657,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 311,314 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คํานวณรอยละ 0.2
ไดเทากับ 89,135 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 80,000 บาท ราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578 บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวา
ราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอ ยกวาครั้งละ 300,000
บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000 บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตอง
เสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายทีเ่ สนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

