(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
(ฉบับปรับปรุงแกไข)
-------------------------1. ความเปนมา

จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรเงินงบคาเสื่อมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน 4 รายการ ดังนี้
รายการ
รายการ
จํานวน ราคาตอหนวย
ราคารวม
ที่
(เครื่อง)
(บาท)
(บาท)
1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล
3
33,000.99,000.2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2
24
23,000.552,000.3 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
30
33,000.990,000.4 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
27
23,000.621,000.รวมเปนเงิน
2,262,000.(สองลานสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน)
2. วัตถุประสงค

ใชวิเคราะห ประมวลผล นําเสนอ และเก็บขอมูล เกี่ยวกับดานสาธารณสุขและดานอื่น ๆ
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา

3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการหรือ หาม
ติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปน ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน ผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อดว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอร ดังนี้
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-2รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล
1. ความตองการ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชวิเคราะห ประมวลผล นําเสนอ และเก็บขอมูล เกี่ยวกับดานสาธารณสุขและดานอื่น ๆ
3. คุณสมบัติทางดานเทคนิค
3.1 มีหนวยประมวลผลกลาง ( CPU) ชนิด Core i5 หรือเทียบเทา หรือดีกวา มีความเร็วไมนอยกวา 2.40 GHz.
และมี L3 Cache ไมต่ํากวา 3 MB
3.2 มี Chipset ไมต่ํากวา Intel HM57 หรือดีกวา หรือ เทียบเทา
3.3 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3-1333 หรือเทียบเทาหรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB
3.4 มีหนวยแสดงผลแบบ Intel Graphics Media Accelerator HD หรือเทียบเทา หรือ ดีกวา
3.5 สามารถใชงานบนเครือขายไรสายไดแบบ 802.11b/g/n หรือดีกวา
3.6 แปนพิมพเปนชนิดที่มีทั้งตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนแปนพิมพอยางถาวรและเปนแบบ
Full-sized Sleek keyboard with Spill-resistant หรือดีกวา
3.7 มี Hard Disk แบบ SATA มีความจุไมนอยกวา 500 GB โดยมีความเร็วไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที และ
มีระบบปองกันการสั่นสะเทือนของ Hard Disk แบบ 3D
3.8 มีชองสําหรับอาน Card Reader แบบ 5 in 1 หรือดีกวา
3.9 มี USB แบบ V.2.0 ไมนอยกวา 2 ชอง , มี Combo USB/eSATA ไมนอยกวา 1 ชอง , มี HDMI
ไมนอยกวา 1 ชอง
3.10 มีชองทางการสื่อสาร (Communication) ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง (Internal) แบบ Bluetooth
3.11 มี Network Interface ที่สามารถรับสงขอมูลไดที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps
3.12 จอภาพขนาดไมนอยกวา12 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา1280x800 จุด (pixels) และมี Web Cam
ขนาดไมนอย 2 ลานพิกเซล แบบ Built in
3.14 มีแบตเตอรรี่แบบ Lithium-Ion ขนาดไมนอยกวา 4 Cells หรือดีกวา
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคที่นําเสนอ ตองผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ
ไดรับมาตรฐาน FCC และ UL หรือ CSA
4.2 มีกระเปาเพื่อบรรจุเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วพรอมอุปกรณตอพวงในการเคลื่อนยาย
4.3 มี DVD-RW แบบ External USB มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคที่เสนอโดยเปนยี่หอเดียวกันกับ
ตัวเครื่องหรือยี่หออื่นก็ไดหรือเทียบเทา
4.4 ยี่หอที่เสนอตองเปนสินคาที่มีจําหนายทั่วโลก (International Brand)
4.5 มีการรับประกันเครือ่ งพรอมแบตเตอรี่ ไมนอยกวา 1 ป โดยตองมีศูนยบริการที่ เปนเจาของผลิตภัณฑที่เสนอ
อยูภายในจังหวัดขอนแกน หรือศูนยบริการทีไ่ ดรับการแตงตั้ง จากเจาของผลิตภัณฑ อยูภายในประเทศไทย
ไมนอยกวา 10 แหง เพื่อเขารับบริการกรณีเครื่องขัดของ
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-34.6 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ โดยมีเอกสารรับรองลง
เลขที่ประกาศชัดเจน เพื่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
----------------------------รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2
1. ความตองการ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงานฯ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชวิเคราะห ประมวลผล นําเสนอ และเก็บขอมูล เกี่ยวกับดานสาธารณสุข
และดานอื่น ๆ
3. คุณสมบัติทางดานเทคนิค
3.1 มีหนวยประมวลผลกลาง ( CPU) ชนิด Core i3 หรือเทียบเทา หรือดีกวา มีความเร็วไมนอยกวา 2.26 GHz.
และมี L3 Cache ไมต่ํากวา 3 MB
3.2 มี Chipset ไมต่ํากวา Intel HM55 หรือดีกวา หรือ เทียบเทา
3.3 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3-1066MHz หรือเทียบเทาหรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB
3.4 มีหนวยแสดงผลแบบ Intel Graphic UMA หรือเทียบเทา หรือ ดีกวา
3.5 สามารถใชงานบนเครือขายไรสายไดแบบ 802.11b/g หรือดีกวา
3.6 แปนพิมพเปนชนิดที่มีทั้งตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนแปนพิมพอยางถาวร
3.7 มี Hard Disk แบบ SATA มีความจุไมนอยกวา 320 GB โดยมีความเร็วไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที
3.8 มีชองสําหรับอาน Card Reader แบบ 5 in 1 หรือดีกวา
3.9 มีชองอานแผนซีดแี บบ DVD+/-RW SuperMulti Double Layer , Light Scribe หรือดีกวา
3.10 มี USB แบบ V.2.0 ไมนอยกวา 3 ชอง , มี HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง , มี VGA ไมนอยกวา 1 ชอง
3.11 มี Network Interface ที่สามารถรับสงขอมูลไดที่ความเร็ว 10/100 Mbps หรือดีกวา
3.12 จอภาพขนาดไมนอยกวา14 นิ้ว แบบ HD LED และมีความละเอียดไมนอยกวา1366x768 จุด (pixels)
อัตราสวน 16:9 Wide Aspect Ratio และมี Web Cam แบบ Built in
3.13 มีแบตเตอรรี่แบบ Lithium-Ion ขนาดไมนอยกวา 6 Cells หรือดีกวา
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคที่นําเสนอ ตองผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
4.2 มีกระเปาเพื่อบรรจุเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วพรอมอุปกรณตอพวงในการเคลื่อนยาย
4.3 ยี่หอที่เสนอตองเปนสินคาที่มีจําหนายทั่วโลก (International Brand)
4.4 มีการรับประกันเครือ่ งพรอมแบตเตอรี่ ไมนอยกวา 1 ป โดยตองมีศูนยบริการที่ เปนเจาของผลิตภัณฑที่เสนอ
อยูภายในจังหวัดขอนแกน หรือศูนยบริการทีไ่ ดรับการแตงตั้ง จากเจาของผลิตภัณฑ อยูภายในประเทศไทย
ไมนอยกวา 10 แหง เพื่อเขารับบริการกรณีเครื่องขัดของ
4.5 มีการประกันภัย (Insurance) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคที่เสนอ ไมนอยกวา 1 ป
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-44.6 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ โดยมีเอกสารรับรอง
ลงเลขที่ประกาศชัดเจน เพื่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
--------------------------------------

รายการที่ 3 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
1. ความตองการ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล มีคุณสมบัติตามขอกําหนด

2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชวิเคราะห ประมวลผล นําเสนอ และเก็บขอมูล เกี่ยวกับดานสาธารณสุขและ
ดานอื่น ๆ
3. คุณสมบัติทางดานเทคนิค
3.1 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) เปนแบบ Core 2 Quad ความเร็วไมต่ํากวา 2.66GHz มี Front Side Bus
ความเร็วไมต่ํากวา 1333MHz และมี L2 Cache ขนาดไมนอยกวา 4 MB หรือดีกวา
3.2 แผงวงจรหลัก (Motherboard) ใช Chipset Intel G41 Express หรือดีกวา
3.3 หนวยความจําหลัก (Main Memory) เปนแบบ DDR3-1066MHz ขนาดไมนอยกวา 4 GB
3.4 มี Hard Disk Drive เปนแบบ SATA ขนาดไมนอยกวา 500 GB มีความเร็วรอบไมต่ํากวา 7200 รอบ ตอ
นาที. รองรับเทคโนโลยี NCQ และ SMART IV เพื่อการเขาถึงขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
3.5 มี DVD Writer Drive เปนแบบ SATA รองรับการใชงานแบบ Super Multi Light Scribe
3.6 มี Media Card Reader สามารถอานสื่อบันทึกขอมูลไดไมนอยกวา 20 แบบ หรือดีกวา
3.7 มีกราฟกการดแบบแยกมีขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือดีกวา
3.8 มีระบบเสียงเปนแบบ Integrated High Definition Audio มาพรอม Internal PC Speaker หรือดีกวา
3.9 มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายเปนแบบ 10/100/100 Mbps
3.10 มี Slot สําหรับติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมไดแก PCI Express x16 ไมนอยกวา 1 Slot, PCI Express x1
ไมนอยกวา 1 Slot และ PCI ไมนอยกวา 2 Slot
3.11 มี Port I/O สําหรับเชื่อมตออุปกรณตางๆที่มาพรอมกับเมนบอรด ไดแก Serial Port ไมนอยกวา 1 Port ,
USB 2.0 Port ไมนอยกวา 6 Port , DVI ไมนอยกวา 1 Port , VGA (D-Sub 15pin) ไมนอยกวา 1 Port และ
PS/2 ไมนอยกวา 2 Port
3.12 มีจอภาพแสดงผลเปนแบบ Widescreen LCD ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว มีคาตางๆ ไดแก Resolution
ไมนอยกวา 1366x768, Aspect Ratio ที่ 16:9 หรือดีกวา, Contrast Ratio ที่ 1000:1 หรือดีกวา,
Response time ไมเกิน 5ms, Pixel Pitch ไมเกิน 0.3mm, Brightness ไมนอยกวา 250 nits และ
EPEAT Rating ที่ระดับ Silver หรือดีกวา
3.13 มี Keyboard เปนแบบ PS/2 หรือ USB มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยูบนแปนอยางถาวร
และมี Optical Scroll Mouse เปนแบบ PS/2 หรือ USB.
3.14 ตัวเครื่องมีรูปทรงแบบ Micro tower โดยมี Power Supply สามารถจายกําลังไฟฟาไดสูงสุดไมนอย
กวา 250 Watts
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-53.15 มีซอฟทแวรในการจัดการสํารองขอมูลและกูขอมูลกลับคืน โดยเปนลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑที่นําเสนอ
4. อุปกรณประกอบ (เครื่องสํารองไฟ)
4.1 เปนเครื่องสํารองไฟขนาด 750 VA./ 300 W. หรือดีกวา
4.2 สามารถจายแรงดันไฟฟาขาออกไดที่ 220 VAC +/- 10 % , 50 Hz +/- 0.1 % หรือดีกวา
4.3 ใชแบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free
4.4 สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดโดยไมตองปดการทํางานของเครื่อง (Hot Swap) แบบถาดเลื่อน
4.5 สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 10 นาที หรือดีกวา
4.6 ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1291-2545
4.7 ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 (NAC) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุม โรงงาน ,
ผลิตภัณฑ, ขาย, การตลาด และการบริการ (service) ระบุในเอกสารอยางชัดเจน
4.8 มีการรับประกันเครื่องพรอมแบตเตอรี่ไมนอยกวา 2 ป หรือดีกวา
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 ตัวเครื่อง , Monitor , Keyboard , Mouse และ Media Card reader ตองเปนยี่หอและเครื่องหมายการคา
เดียวกันกับเครื่องที่เสนอเพียงยี่หอเดียว
5.2 เครื่องคอมพิวเตอรที่นําเสนอ ตองผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และไดรับ
มาตรฐาน FCC และ UL หรือ CSA
5.3 ตองเปนสินคาที่มีจําหนายทั่วโลก (International Brand)
5.4 มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Home Basic 7 หรือดีกวา หรือเทียบเทา ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมายมาพรอมกับเครื่องที่เสนอ
5.5 เครือ่ งคอมพิวเตอรพรอมจอที่ เสนอตองมีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปแบบ On Site Service โดยตองมีศูนยบริการทีเ่ ปนเจาของผลิตภัณฑทเี่ สนอ อยูภายในจังหวัดขอนแกน หรือศูนยบริการที่ไ ดรับการแตงตัง้
จากเจาของผลิตภัณฑ อยูภายในประเทศไทยไมนอยกวา 10 แหง เพื่อเขารับบริการกรณีเครื่องขัดของ
5.6 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ โดยมีเอกสารรับรอง
ลงเลขที่ประกาศชัดเจน เพื่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
-------------------------------รายการที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
1. ความตองการ

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงานฯ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด

2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชวิเคราะห ประมวลผล นําเสนอ และเก็บขอมูล เกี่ยวกับดานสาธารณสุขและดานอื่น ๆ
3. คุณสมบัติทางดานเทคนิค
3.1 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) เปนแบบ Pentium Dual Core ความเร็วไมต่ํากวา 2.93GHz มี Front Side
Bus ความเร็วไมต่ํากวา 1066MHz และมี L2 Cache ขนาดไมนอยกวา 2MB หรือดีกวา
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-63.2 แผงวงจรหลัก (Motherboard) ใช Chipset Intel G41 Express หรือดีกวา
3.3 หนวยความจําหลัก (Main Memory) เปนแบบ DDR3-1066MHz ขนาดไมนอยกวา 2GB
3.4 มี Hard Disk Drive เปนแบบ SATA ขนาดไมนอยกวา 320GB มีความเร็วรอบไมต่ํากวา 7200 รอบ
ตอนาที. รองรับเทคโนโลยี NCQ และ SMART IV เพื่อการเขาถึงขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
3.5 มี DVD Writer Drive เปนแบบ SATA รองรับการใชงานแบบ SuperMulti Light Scribe
3.6 มี Media Card Reader สามารถอานสื่อบันทึกขอมูลไดไมนอยกวา 20 แบบ หรือดีกวา
3.7 มีการแสดงผลภาพแบบ Intel Graphics Media Accelerator X4500 หรือดีกวา
3.8 มีระบบเสียงเปนแบบ Integrated High Definition Audio มาพรอม Internal PC Speaker หรือดีกวา
3.9 มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายเปนแบบ 10/100/100 Mbps
3.10 มี Slot สําหรับติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมไดแก PCI Express x16 ไมนอยกวา 1 Slot, PCI Express x1
ไมนอยกวา 1 Slot และ PCI ไมนอยกวา 2 Slot
3.11 มี Port I/O สําหรับเชื่อมตออุปกรณตางๆที่มาพรอมกับเมนบอรด ไดแก Serial Port ไมนอยกวา 1 Port ,
USB 2.0 Port ไมนอยกวา 6 Port , DVI ไมนอยกวา 1 Port , VGA (D-Sub 15pin) ไมนอยกวา 1 Port และ
PS/2 ไมนอยกวา 2 Port
3.12 มีจอภาพแสดงผลเปนแบบ Widescreen LCD ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว มีคาตางๆ ไดแก Resolution
ไมนอยกวา 1366x768, Aspect Ratio ที่ 16:9 หรือดีกวา, Contrast Ratio ที่ 1000:1 หรือดีกวา, Response
time ไมเกิน 5ms, Pixel Pitch ไมเกิน 0.3mm, Brightness ไมนอยกวา 250 nits และ EPEAT Rating
ที่ระดับ Silver หรือดีกวา
3.13 มี Keyboard เปนแบบ PS/2 หรือ USB มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยูบนแปนอยางถาวร
และมี Optical Scroll Mouse เปนแบบ PS/2 หรือ USB.
3.14 ตัวเครื่องมีรูปทรงแบบ Micro tower โดยมี Power Supply สามารถจายกําลังไฟฟาไดสูงสุดไมนอยกวา
250 Watts
3.15 มีซอฟทแวรในการจัดการสํารองขอมูลและกูขอมูลกลับคืน โดยเปนลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑที่นําเสนอ
4. อุปกรณประกอบ (เครื่องสํารองไฟ)
4.1 เปนเครื่องสํารองไฟขนาด 750 VA./ 300 W. หรือดีกวา
4.2 สามารถจายแรงดันไฟฟาขาออกไดที่ 220 VAC +/- 10 % , 50 Hz +/- 0.1 % หรือดีกวา
4.3 ใชแบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free
4.4 สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดโดยไมตองปดการทํางานของเครื่อง (Hot Swap) แบบถาดเลื่อน
4.5 สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 10 นาที หรือดีกวา
4.6 ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม มอก.1291-2545
4.7 ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 (NAC) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมโรงงาน ,
ผลิตภัณฑ, ขาย, การตลาด และการบริการ (service) ระบุในเอกสารอยางชัดเจน
4.9 มีการรับประกันเครื่องพรอมแบตเตอรี่ไมนอยกวา 2 ป หรือดีกวา
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-75. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 ตัวเครื่อง , Monitor , Keyboard , Mouse และ Media Card reader ตองเปนยี่หอและเครื่องหมายการคา
เดียวกันกับเครื่องที่เสนอเพียงยี่หอเดียว
5.2 เครื่องคอมพิวเตอรที่นําเสนอ ตองผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และไดรับ
มาตรฐาน FCC และ UL หรือ CSA
5.3 ตองเปนสินคาที่มีจําหนายทั่วโลก (International Brand)
5.4 มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Home Basic 7 หรือดีกวา หรือเทียบเทา ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมายมาพรอมกับเครือ่ งที่เสนอ
5.5 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอที่เสนอตองมีการรับประกันไมนอยกวา1 ป แบบ Onsite Service โดยตอง
มีศูนยบริการที่เปนเจาของผลิตภัณฑที่เสนอ อยูภายในจังหวัดขอนแกน หรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากเจาของผลิตภัณฑ อยูภายในประเทศไทยไมนอยกวา 10 แหง เพื่อเขารับบริการกรณีเครื่องขัดของ
5.6 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ โดยมีเอกสารรับรอง
ลงเลขที่ประกาศชัดเจน เพื่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
------------------5. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอร
6.วงเงินในการจัดหา
เงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ ดังนี้
รายการ
รายการ
จํานวน ราคาตอหนวย
ราคารวม
ที่
(เครื่อง)
(บาท)
(บาท)
1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล
3
33,000.99,000.2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2
24
23,000.552,000.3 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
30
33,000.990,000.4 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
27
23,000.621,000.รวมเปนเงิน
2,262,000.(สองลานสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน)
7. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุมบริหารงานทั่ว ไป สํา นัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ขอนแกน สถานที่ติด ตอ เพื่อ
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะวิจ ารณหรือแสดงความคิด เห็น โดยเปด เผยตัว ไดที่
1. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
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-82. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131, 0 4322 7662
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง e-mail
stores@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที.่ ..28 ธันวาคม 2553..... ถึงวันที.่ .....5 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

(ลงชื่อ)..จักรสันต เลยหยุด....
(นายจักรสันต เลยหยุด)
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
กรรมการ

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

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

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยวิธีการทางอิเล็ก
ทรอนิกส (e-Auction) ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง)
จํานวน 4 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล
จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2
จํานวน 24 เครื่อง
รายการที่ 3 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 30 เครื่อง
รายการที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 27 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…
่ ……/2554 ลงวันที…
่ ………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผล
ประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขอซื้อเอกสาร
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 หรือดูรายละเอียดไดที่ www.gprocurement.go.th , www.khonkaenpoc.com, www.kkpho.go.th
ประกาศ ณ วันที.่ ..............................พ.ศ...............

ราง
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ……..…/2554
การซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) จํานวน 4 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล
จํานวน3 เครื่อง
รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2
จํานวน 24 เครื่อง
รายการที่ 3 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 30 เครื่อง
รายการที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 27 เครื่อง
จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
ซึง่ พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานได ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดย
มีขอแนะนําและขอกําหนด 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
1.8 บัญชีรายละเอียดสถานที่ไดรับจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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-22.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง เวียน
ชื่อแลว 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
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผเู สนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผเู ขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 12 เดือน นับถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม 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 …120…… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือ้ ขาย ใหแกผูไดรับจัดสรร ณ สถานที่ไดรับจัดสรรตามขอ 1.8
4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 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
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-4ผูเ สนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเ สนอราคาที่ มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเ สนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสัง่
ดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผแู ทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไข
ขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคา
ที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือ ขอขัดของไมอาจแกไขได
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผมู ีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง
เริ่มตนที่ 2,262,000.-บาท (สองลานสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ
(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 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
113,100.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งรอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการ
ค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (มีผลตั้งแตวันที่
.................................... ถึงวันที.่ ...................................................) รวม..............วันโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ได 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 และ
สถานที่ที่กําหนด
(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 แลว
คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ 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 คณะกรรมการ
ประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผเู สนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 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 หรือ
ในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่ รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผชู นะการประกวด
ราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับหนวยงานระดับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละหนวยงาน
โดยตรงกับหนวยงาน ภายใน......7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน จํานวนเงิน
เทากับรอยละ......5.....ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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-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 โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คสู ัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ดังนี้
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล
จํานวน 3 เครื่อง
รับประกันความชํารุดบกพรองของเครื่องพรอมแบตเตอรีภ่ ายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2
จํานวน 24 เครื่อง
รับประกันความชํารุดบกพรองของเครื่องพรอมแบตเตอรีภ่ ายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
รายการที่ 3 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 30 เครื่อง
รับประกันความชํารุดบกพรองของเครื่องพรอมจอที่เสนอภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
แบบ Onsite Service
รายการที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 27 เครื่อง
รับประกันความชํารุดบกพรองของเครื่องพรอมจอที่เสนอภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
แบบ Onsite Service
นับแตวันที่ผซู ื้อรับมอบของครบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…ของราคาสิง่ ของที่เสนอขาย
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
-8-/…

-8แหงประเทศไทย 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
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผขู ายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของทีซ่ ื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ ลงเรืออืน่ หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ แลวจะถอนตัว
ออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น จังหวัดจะริบหลักประกันซองทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดัง
ระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น ของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ............

