(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรครุภัณฑการแพทย จัดซื้อดวยเงิน
งบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2555(เงินบํารุง) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน
จํานวน 1 รายการ คือ
- เครื่องอบแกสฟอรมัลดีไฮด จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,300,000.-บาท รวมเปนเงิน 2,600,000.-บาท
(สองลานหกแสนบาทถวน) จัดสรรใหแกโรงพยาบาลน้ําพอง และโรงพยาบาลบานไผ แหงละ 1 เครื่อง
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชสําหรับอบฆาเชื้อจุลินทรียในเครื่องมือแพทย หรือเวชภัณฑอื่นๆ ที่อุณหภูมิต่ํา เพื่อทําใหปราศจาก
เชื้อจุลินทรีย
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเปนผู มีอาชีพ ขายพัส ดุที่ป ระกวดราคาซื้อ ดวยวิธี ก ารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
ซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสัญ ญากับ หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่ม เติม(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการให
หนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอ
ราคา) ไวในขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
3.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
-2-/…

-24. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑการแพทย ดังนี้
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เครื่องอบแกสฟอรมัลดีไฮด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
1. ความตองการ เครื่องอบแกสฟอรมัลดีไฮด ที่อุณหภูมิต่ํา (LTSF)
2. วัตถุประสงคการใชงาน สําหรับใชอบฆาเชื้อจุลินทรียในเครื่องมือแพทย หรือเวชภัณฑอื่นๆ ที่อุณหภูมิต่ํา
เพื่อทําใหปราศจากเชื้อจุลินทรีย
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนเครื่องอบฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ํา ผสมแกสฟอรมัลดีไฮดภายใตสภาวะสูญญากาศที่อุณหภูมิ
60 – 70 องศาเซลเซียส สามารถปรับตั้งคาได
3.2 การทํางานของเครื่องทํางานภายใตสภาวะสุญญากาศตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัย
3.3 มีโปรแกรมพิเศษสําหรับทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของปมสูญญากาศ และการรั่วซึมของถัง
กอนใชงานทุกรอบ ถาทดสอบแลวไมผานจะมีสัญญาณเตือน พรอมพิมพรายละเอียดออกมาและ
เครื่องจะไมทํางานตอไป
3.4 ควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติผานทางหนาจอแบบ TOUCH SCREEN
3.5 บนหนาจอควบคุมขณะที่ใชงานสามารถแสดงรูปตัวถังฆาเชื้อ พรอมทั้งอุปกรณหลักและจะแสดงวา
อุปกรณนั้น ๆ กําลังทํางานพรอมทั้งการไหลภายในทอตาง ๆ
3.6 มีเครื่องพิมพสําหรับพิมพกราฟและรายละเอียดผลของการฆาเชื้อออกมาทุกรอบ
3.7 มีชองเสียบ USB เพื่อเสียบ FLASH DRIVE นําผลของการฆาเชื้อไปแสดงที่คอมพิวเตอร
3.8 มีหมอน้ําสําหรับผลิตไอน้ําระบบควบคุมอัตโนมัติ ติดตั้งสําเร็จมาพรอมกับตัวเครื่อง
3.9 มีสัญญาณไฟแบบ TOWER LAMP เพื่อแสดงวาเครื่องกําลังทํางาน จบการทํางาน หรือเกิดผิดปกติ
สามารถมองเห็นไดในระยะไกล
3.10 มีสวิทซกดปดไฟฉุกเฉินติดตั้งไวดานหนาเครื่อง
3.11 มีสัญญาณเตือนอันตราย ถาเปดประตูกอนจบการทํางาน
3.12 สารละลายฟอรมาลินที่ใชกับเครื่องเปนขวดขนาดมาตรฐาน 450 มิลลิลิตร ที่ผลิตโดยองคการ
เภสัชกรรม
3.13 ใชกับกระแสไฟฟา 380 โวลท 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิสท และระบบควบคุมใชไฟ 24 โวลท DC.
3.14 ตัวเครื่องเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมมีฝาปดมิดชิดดานหนา ดานบน ดานขาง 2 ขาง และดานหลังทําดวย
แผนสแตนเลสตีล และมีขาตั้งสามารถปรับระดับสูงต่ําได
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ตัวถัง
4.1.1 เปนแบบทรงกระบอกแนวนอน ภายในขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 61 เซนติเมตร
ขนาดความจุไมนอยกวา 260 ลิตร
4.1.2 ทําดวยสแตนเลสสตีลชนิดทนตอการกัดกรอนของกรดและดาง
4.1.3 ตัวถังและฝาประตูสามารถทนแรงดูดสูญญากาศไดถึง – 1.0 บาร
4.1.4 หุมดวยฉนวนกันความรอนชนิดมีอะลูมินัมฟอยด หนาไมนอยกวา 2 นิ้ว
4.1.5 ดานหนามีกรอบประตูแบบมีรูสําหรับสอดใสแขนประตูและหนาแปลนรับยางปะเก็น
4.1.6 ดานหลังเปนแบบขึ้นรูปโคงนูนออกดานนอก
4.1.7 ภายในถังทั้งหมดและดานในฝาประตูขัดเงามันวาวแบบกระจก
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-34.2 ฝาประตู
4.2.1 เปนแบบแผนกลมแบนเรียบชิ้นเดียว
4.2.2 ทําดวยสแตนเลสสตีลชนิดทนตอการกัดกรอนของกรดและดาง
4.2.3 การเปด-ปด เปนแบบบานพับเปดออกดานขาง
4.2.4 ระบบลอกฝาประตูเปนแบบล็อก 2 ชั้น โดยการหมุนเฟองล็อกแบบตอเนื่อง โดยล็อกชั้นที่ 1
เพื่อสอดแขนประตูเขาในรูกรอบประตู และชั้นที่ 2 เพื่ออัดฝาประตูทําใหยางขอบประตูอัด
แนบแนนสนิทไมรั่วซึม
4.2.5 มีรองใสยางที่ขอบฝาประตู โดยใชปะเก็นยางชนิดทนความรอนสูง
4.2.6 มือหมุนเปนแกนสแตนเลสสตีล มีปลอกสําหรับจับหมุนทําดวยฉนวนกันความรอน
4.2.7 มีฉนวนกันความรอนและฝาครอบปดทับดานนอกทําดวยสแตนเลสสตีล
4.3 หมอผลิตไอน้ํา
4.3.1 เปนถังทรงกระบอกแนวนอน ทําดวยสแตนเลสสตีลชนิดทนการกัดกรอนของกรดและดาง
4.3.2 สามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 3 บาร
4.3.3 ใชขดลวดทําความรอนดวยไฟฟา ตมน้ําเพื่อผลิตไอน้ําไดรวดเร็ว เพียงพอตอการใชงาน
4.3.4 ใชแทงELECTRODE พรอมชุดควบคุมสําหรับควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ
4.3.5 มีปมอัดน้ําเขา พรอมวาลวไฟฟาและวาลวกันน้ําไหลยอนกลับ 2 ชั้น
4.3.6 มีหลอดแกวไวดูระดับน้ําภายในถังและวาลวสําหรับปลอยน้ําทิ้ง
4.4 ปมผลิตสูญญากาศ
4.4.1 เปนปมแบบ WATER RING หมุนดวยมอเตอรไฟฟาทนความรอนสูง
4.4.2 มีถังเก็บน้ําสํารอง ทําดวยสแตนเลสสตีลเพื่อเลี้ยงปม
4.4.3 มีลูกลอยควบคุมระดับน้ําในถัง ระบบปลอยน้ําลนออก และตัวเก็บเสียง
4.5 อุปกรณประกอบตัวเครื่อง
4.5.1 วาลวควบคุมการเลือกดูดน้ํายาฟอรมาลีนหรือดูดน้ําบริสุทธิ์
4.5.2 วาลวนิรภัยสําหรับหมอน้ํา
4.5.3 เกจวัดแรงดันของหมอน้ําติดตั้งดานหนาเครื่อง
4.5.4 เกจวัดแรงดันภายในถังฆาเชื้อ แบบสูญญากาศติดตั้งดานหนาเครื่อง
4.5.5 ตัวกรองอากาศชนิดกรองแบคทีเรีย พรอมวาลวปด-เปด ปลอยอากาศเขา
4.5.6 ระบบทอภายในเครื่องทั้งหมดทําดวยสแตนเลสสตีล
4.5.7 พัดลมสําหรับดูดระบายความรอนออกจากตัวเครื่องพรอมสวิทซปด-เปดและฟวส
4.5.8 หลอดไฟแบบมีกานติดบนตัวเครื่องเพื่อแสดงสภาวะการทํางานและเตือนเมื่อผิดจากปกติ
3 ชั้น เขียว-เหลือง-แดง
4.6 อุปกรณสําหรับใชควบคุม
4.6.1 หนาจอแบบ TOUCH SCREEN ขนาดไมนอยกวา 7 นิ้ว ความละเอียด 800 x 480 PIXEL
64 K COLORS
4.6.2 PLC ขนาด 28 INPUT 20 OUTPUT
4.6.3 เครื่องแปลงสัญญาณจาก ANALOG เปน DIGITAL
4.6.4 เครื่องแปลงไฟฟา 220 VAC เปน 24 VDC
4.6.5 PERSSURE TRANSDUCER
4.6.6 หัววัดอุณหภูมิแบบ PT – 100
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-44.6.7 EMERGENCY SWITCH
4.6.8 เครื่องพิมพสําหรับพิมพเปนรูปกราฟ
4.6.9 ชองเสียบ USB
4.7 ระบบสัญญาณเตือน ที่หนาจอและ TOWER LAMP
4.7.1 เมื่อระดับน้ําในหมอน้ําต่ํากวาปกติ
4.7.2 เมื่อปมอัดน้ําเขาหมอน้ําทํางานนานกวาปกติ
4.7.3 เมื่อขดลวดทําความรอนทํางานนานกวาปกติ
4.7.4 เมื่อปลอยไอน้ําเขาในถังฆาเชื้อนานกวาปกติ
4.7.5 ถาเปดประตูในระหวางที่เครื่องกําลังทํางาน
4.8 ระบบความปลอดภัย
4.8.1 ตัดกระแสไฟฟาเขาขดลวดทําความรอนทันที ถาระดับน้ําในหมอน้ําต่ํากวาปกติ
4.8.2 วาลวนิรภัยจะเปดออกเองโดยอัตโนมัติ ถาแรงดันในหมอน้ําสูงกวาปกติ
4.8.3 ที่หนาจอมีรูปตัวถังแสดงวาฝาประตูเปดหรือปดอยูในขณะนั้น
4.8.4 ที่หนาจอมีหนาตางบอกวาเปดประตูไดหรือหามเปดประตู
4.8.5 ที่หนาจอมีหนาตางแจงเตือนทันทีถึงอาการที่เกิดผิดปกติ พรอมสัญญาณไฟที่ TOWER LAMP
4.8.6 ระบบควบคุมใชไฟฟาแรงดันต่ํา 24 โวลท
4.8.7 มีระบบใหกระแสไฟไหลลงดิน ถาเกิดการรั่วของกระแสไฟฟา
4.9 ระบบควบคุมการทํางาน
4.9.1 ควบคุมระดับน้ําในหมอผลิตไอน้ําดวยไฟฟา แบบอัตโนมัติแสดงบนจอภาพ
4.9.2 สามารถตั้งรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการทํางานได โดยวิธีการตั้งคาแรงดันและ
อุณหภูมิในการฆาเชื้อ
4.9.3 มีตัวอักษรเปนภาษาไทยและตัวเลขบอกคาตาง ๆ บนจอภาพ ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามขั้นตอน
ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งจบการทํางาน
4.9.4 มีรูปตัวถังและอุปกรณหลักแสดงการทํางานและการไหล ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามขั้นตอน
ตั้งแต เริ่มตนจนกระทั่งจบการทํางาน
4.9.5 มีโปรแกรมตรวจสอบการรั่วซึมภายในถังฆาเชื้อและทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
ปมผลิตสูญญากาศ (LEAK RATE TEST) ในชวงแรก เริ่มตนใชงานกอนทุกรอบ ถาทดสอบ
แลวผานเครื่องจะทํางานในขั้นตอนตอไป แตถาไมผาน เครื่องจะหยุดการทํางาน มีสัญญาณ
เตือนและพิมพรายงานผลออกมา
4.9 .6 เมื่อจบการทํางานทุกครั้ง เครื่องพิมพจะพิมพกราฟแสดงผลการฆาเชื้อ ทั้งอุณหภูมิและ
แรงดัน วันเดือนป เวลา ชื่อโปรแกรมฆาเชื้อและเวลารวมใน 1 รอบ
4.9.7 สามารถใช FLASH DRIVE มาเสียบตอที่หนาเครื่องเพื่อบันทึกผลการฆาเชื้อ แลวนําไป
แสดงที่เครื่องคอมพิวเตอรได
4.9.8 กรณีไฟฟาดับในระหวางการใชงาน เครื่องควบคุมจะจําคาสุดทายไว และจะทํางานตอ
ทันทีเมื่อไฟฟาจายเขามา
4.9.9 มีปุมกดขามขั้นตอนไปชวงลางดวยไอน้ําทันทีได
4.10 อุปกรณประกอบการใชงาน
4.10.1 ตะกราแบบ 2 ชั้น ชั้นบนถอดได ทําดวยสแตนเลสสตีลชนิดทนการกัดกรอนของกรด และ
ดาง แบบแผนเจาะรูและมีลอเขากับรางภายในตัวถังไดพอดี จํานวน 1 ชุด
4.10.2 รถเข็นรองรับตะกรา ตัวโครงทําดวยสแตนเลสสตีลมีลอและดามจับสําหรับเข็นและตัวล็อก
เพื่อเสียบเขาที่หนาตัวถังเครื่อง
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-54.11 อุปกรณติดตั้งและการติดตั้ง
4.11.1 ชุดตัดกระแสไฟสายเมน (SAFETY BREAKER) พรอมกลอง
1 ชุด
4.11.2 ชุดเครื่องกรองสารแขวนลอยจากน้ําประปาแบบไสกรอง 5 ไมครอน 1 ชุด
4.11.3 ชุดเครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์แบบ REVERSE OSMOSIS (RO.) 1 ชุด
4.11.4 เกจวัดแรงดันน้ํา 1 ชุด
4.11.5 มิเตอรวัดปริมาณน้ํา 1 ชุด
4.11.6 ติดตั้งสายไฟฟาเมนรอยในทอ ตามขนาดมาตรฐานของการไฟฟา
4.11.7 ติดตั้งเดินทอน้ําเขา
4.11.8 ติดตั้งเดินทอน้ําทิ้งโดยใชทอเหล็กชุบกาวาไนซ
4.11.9 ติดตั้งแทงทองแดง ตอกลงไปในดินพรอมสายดินตอเขาเครื่องขนาดตามมาตรฐานของ
การไฟฟา 1 ชุด
4.12 เงื่อนไขพิเศษ
4.12.1 เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
4.12.2 ผลิตจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9000:2008 (มาตรฐานการผลิตทั่วไป)
4.12.3 ผลิตจากโรงงานไดรับมาตรฐาน ISO 13485:2003 (มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย)
4.12.4 โรงงานที่ผลิตไดรับมาตรฐานการจดทะเบียนเปนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย
จาก อ.ย.
4.12.5 ผูจําหนายตองเปนบริษัทผูผลิตหรือไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิต
โดยตรง
4.12.6 มีชองสําหรับใสสายวัด เพื่อหาคาการกระจายความรอน ติดตั้งที่ดานขางของตัวเครื่อง
4.12.7 มีคูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 2 ชุด
4.12.8 รับประกันคุณภาพ 1 ป นับถัดจากสงมอบพัสดุครบถวน
5. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑการแพทย
6.วงเงินในการจัดหา
จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2555(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑการแพทย จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,600,000.-บาท(สองลานหกแสนบาทถวน)
7.ในการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 5,000.-บาท(หาพันบาทถวน) จากราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000.บาท(หาพันบาทถวน)จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
8. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัส ดุ กลุม งานบริห ารทั่วไป สํานัก งานสาธารณสุขจัง หวัดขอนแกน สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่ม เติม หรือขอเสนอแนะวิจ ารณห รือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่
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-61. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131
3. โทรสาร
0 4322 7662 ,0 4322 4037
4. ทาง e-mail
stores@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที.่ .4 ธันวาคม 2555.. ถึงวันที่...7 ธันวาคม 2555....
(ลงชื่อ)...ครรชิต เจิมจิตรผอง..
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ

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

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

(ลงชื่อ)..สุมิตรชัย คําเขาแดง.
(นายสุมิตรชัย คําเขาแดง)
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
กรรมการ

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

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ
2555(เงินบํารุง) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ คือ
- เครื่องอบแกสฟอรมัลดีไฮด จํานวน 2 เครื่อง
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลน้ําพอง และโรงพยาบาลบานไผ แหงละ 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…่ 4/2556 ลงวันที…่ ………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป น
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา) ไวใน
ขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเขาเปนคูสัญ ญา(ผูป ระสงคจ ะเสนอราคา) กับ หนวยงานของรัฐซึ่ง ได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
-2-/...

-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.11.00.น. ถึง..11.30 น. ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จํากัด อาคารสิริคุณากร ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่
123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที…่ .........................................
ถึงวันที่.......................................หรือดูรายละเอียดไดที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaenpoc.com หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125ตอ 131 ในวัน และเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่................................พ.ศ.2555

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 4/2556
การซื้อครุภัณฑการแพทย
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัด
ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2555(เงินบํารุง) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 1 รายการ คือ
- เครื่องอบแกสฟอรมัลดีไฮด
จํานวน 2 เครื่อง
จัดสรรใหแกโรงพยาบาลน้ําพอง และโรงพยาบาลบานไผ แหงละ 1 เครื่อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้
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) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผ ลประโยชนร วมกันกับผูประสงคจ ะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการให
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-2หนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา) ไวในขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
2.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิต-ิ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผถู ือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) สําเนารายงานรายละเอียดการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐในระบบ 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 ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …90… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ โรงพยาบาลน้ําพอง และโรงพยาบาลบานไผ แหงละ 1 เครื่อง
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑการแพทย ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว
นี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูประสงค
จะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - รายการขางตน เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 4/2556 ลงวันที่........................................................” ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่……….……………………….ตั้งแตเวลา…13.30..น. ถึงเวลา..14.30..น.
ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด วยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิกสแลวจะไม รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผู ประสงคจะเสนอราคากับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจ ารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอ คณะกรรมการประกวดราคา กอ นหรื อในขณะที่มี ก ารเสนอราคาด วยวิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผปู ระสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน
ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเ ปนผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
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-4เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินจิ ฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็ก ทรอนิกส ประสบ
ขอขัดของจนไม อาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว ากระบวนการเสนอราคาจะไม แลวเสร็จ ไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อให
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง เริ่มตนที่
2,600,000.-บาท (สองลานหกแสนบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้งละ 5,000.-บาท(หาพันบาทถวน) จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000.-บาท(หาพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาทีไ่ ดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเสนอราคา ในวันที.่ ......................................ตั้งแตเวลา...............น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตอง
ทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
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-5130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยืน่
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา(มีผลตั้งแตวันที.่ ............................................
ถึงวันที่..........................................) รวม.......................วัน โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
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 หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน ประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
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-66.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (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 ใหผูชนะการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละจังหวัด โดยตรงกับหนวยงาน ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ......5.....ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดัง ตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสัง่ จายใหแกจังหวัด 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
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
เปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ผูซื้อรับมอบพัสดุครบถวน หากเกิดการขัดของประการใดอันเนื่องจากการใชงาน
ตามปกติในระยะประกัน ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขใหใชการไดดีภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง
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-710. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…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 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
จังหวัดขอนแกนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (เงินบํารุง)
- การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัดไดรับอนุมัติเงินจากงบคาเสื่อมในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555(เงินบํารุง) แลวเทานั้น
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ ง การสั่ง หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเข ามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่ง ของที่ซื้อขายดังกล าวบรรทุก โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิท ธิเช นเดียวกับ เรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น 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 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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-811.5 จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเป นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน....................................พ.ศ.2555
หมายเหตุ
1. ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคา
2. ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3. การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัด
จากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ 15 เมษายน 2549 กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 20 เมษายน 2549 และ
กําหนดยืนราคา 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 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณแลวมีเศษของ
หลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความ
ผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2
ไดเทากับ 311,314 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 89,135 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)
ไมนอยกวาครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578 บาท
ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ํา
สูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาทผูเสนอ
ราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000 บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนด
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอ
ราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังกลาวขางตนได

