-1(ร่ าง)
ร่ างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซือครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ รายการ จัดซือรวมในคราวเดียวกัน ครั งที ๒
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดขอนแก่น
-------------------------๑. ความเป็ นมา
จังหวั ดขอนแก่น โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวั ดขอนแก่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี
พ.ศ.๒๕๕๔ เพือดํ าเนินการจัดซื อครุ ภ ั ณฑ์คอมพิวเตอร์ จํ านวน ๒ รายการ จัดซื อรวมในคราวเดียวกั น ดังนี
ลํ าดั บที

รายการ

๑

เครื องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสําหรับ
งานสํานักงาน แบบที ๒*
เครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที ๑* (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๘ นิ ว)
รวมเป็ นเงินทั งสิ น

๒

จํ านวน หน่วยนับ ราคาต่อ
ราคารวม
หมายเหตุ
หน่วย
(บาท)
(บาท)
๑๘๔ เครื อง
๒๐,๗๐๐ ๓,๘๐๘,๘๐๐ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
๑๙๗ เครื อง
๒๗,๐๐๐ ๕,๓๑๙,๐๐๐ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
๙,๑๒๗,๘๐๐

(เก้าล้ านหนึ งแสนสองหมืนเจ็ดพั นแปดร้อยบาทถ้ วน)
จัดสรรให้แก่ รพ.สต.ในเขตจังหวั ดขอนแก่นจัดซื อด้วยงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี พ.ศ.๒๕๕๔
๒. วัตถุประสงค์
จัดซื อครุ ภ ั ณฑ์คอมพิวเตอร์ จํ านวน๒ รายการ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจํ าตํ าบล ในเขต
จังหวั ดขอนแก่น เพือใช้ในงานการเก็บข้อมูล ประมวลผล นําเสนอผลงาน ให้แก่ รพ.สต.ในเขตจังหวั ด
ขอนแก่น
๓. คุณสมบัติของผู ้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาต้องเป็ นผู้มีอาชี พขายพัสดุ ทีประกวดราคาซื อด้วยวิธีก ารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผู้ ทีถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ ทิ งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชือแล้ วหรื อไม่เป็ นผู้ ทีได้รับผลของการสั งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผู้ ทิ งงานตามระเ
บียบของ
ทางราชการหรื อห้ามติดต่อหรื อห้ามเข้าเสนอราคากับจังหวั ด
๓.๓ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอืน
และ/หรื อต้องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่ ว มกัน ระหว่างผู้ประสงค์จ ะเสนอราคากับผู้ให้บริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วั นประกาศประมูลซื อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่เป็ นผู้ กระทําการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
-๒-/๓.๔ ผู ้ ประสงค์จะเสนอราคา....

-2๓.๔ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผู้ ได้รับเอกสิทธิ หรื อความคุ ้มกัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาล
ไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค ํ าสั งให้สละสิทธิ และความคุมกั้ นเช่นว่านั น
๔. แบบรู ปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวั ดขอนแก่น ได้พิจารณาใช้รายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะของครุ ภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํ านวน ๒ รายการ
ดังนี
รายการที ๑ เครืองคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ ๊คสําหรับงานสํานักงานแบบที ๒ จํานวน ๑๘๔ เครือง ราคาเครืองละ
๒๐,๗๐๐.- บาท รวมเป็ นเงิน ๓,๘๐๘,๘๐๐.- บาท
๑. ความต้องการ เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานทั วไป มีคุณสมบัติตามข้อกํ าหนด
๒. วัตถุประสงค์การใช้ งาน ใช้วิเคราะห์ ประมวลผล นําเสนอ และเก็บข้อมูล เกียวกับด้านสาธารณสุข
และด้านอืน ๆ
๓. คุณสมบัติทางด้ านเทคนิค
๓.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็ นแบบ ๒nd Generation Core i๓ หรื อดีกว่า ความเร็วไม่ต ํ ากว่า
๒.๑GHz และมี Cache ขนาดไม่น้อยกว่า ๓MB
๓.๒ มีแผงวงจรหลั ก (Motherboard) ใช้ Chipset เทียบเท่า Intel HM๖๕ หรื อดีกว่า
๓.๓ มีหน่วยความจํ าหลั กเป็ นแบบDDR๓-๑๓๓๓MHz ขนาดไม่น้อยกว่า ๒GB สามารถขยายได้สูงสุด
ไม่น้อยกว่า ๘ GB
๓.๔ มี Hard Disk เป็ นแบบ SATA II ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐GB ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๗๒๐๐rpm โดยมี
ระบบเก็บหัวอ่าน hard disk ป้ องกันข้อมูลเสียหายอั นเนืองมาจากการกระแทกไม่น้อยกว่า๓ ทิศทาง พร้อมไฟ
แสดงสถานะ การทํ างาน
๓.๕ มีเครื องอ่าน-เขียนแผ่นข้อมูล ชนิด DVD ติดตั งภายในตัวเครื อง
๓.๖ มี Media Card Reader ขนาดไม่น้อยกว่า ๖-in-๑ ติดตั งอยู่ภายในตัวเครื องรองรับการทํ างานอย่างน้อย
ดังนี SD/MMC/MS/MS Pro/MS Duo/XD หรื อดีกว่า
๓.๗ มีจอภาพแสดงผลเป็ นแบบ High Definition LED-Backlit ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ ว รองรับเทคโนโลยี
Anti-Glare รองรับการแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า ๑๓๖๖ x ๗๖๘ จุด และมีกล้ อง Webcam แบบ HD ชนิด
๗๒๐p หรื อดีกว่าพร้อม ระบบไมโครโฟน ติดตั งมาพร้อมกับเครื อง
๓.๘ มีหน่วยควบคุมการแสดงผลเป็ นแบบ Integrated Intel HD Graphics ๓๐๐๐ หรื อดีกว่า
3 . 9 มีระบบเสียงเป็ นแบบ High Definition Audio(SRS Premium Sound) พร้อมลํ าโพงภายในตัวเครื อง
๓.๑๐ มีช่องเชือมต่อเครื อข่าย เป็ นแบบ RJ-๔๕ โดยมีความเร็ ว ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps หรื อดีกว่า
๓.๑๑ มี Wireless LAN ตามมาตรฐาน ๘๐๒.๑๑ a/b/g/n เป็ นอย่างน้อย ซึ งสนับสนุนการทํ างานแบบเครื อข่าย
ไร้สาย ติดตั งภายในตัวเครื องและมี Bluetooth ติดตั งอยู่ในตัวเครื อง
๓.๑๒ มี Port สําหรับเชือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่
๓.๑๒.๑ HDMI จํ านวนไม่น้อยกว่า๑ ช่อง
-๓-/๓.๑๒.๒ VGA จํ านวน....

-3๓.๑๒.๒ VGA จํ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๓.๑๒.๓ USB ๒.๐ จํ านวนไม่น้อยกว่า๔ ช่อง
๓.๑๓ มี Slot สําหรับติดตั งอุปกรณ์เพิ มเติมได้แก่
๓.๑๓.๑ Express Card Slot รองรับ Express Card /๓๔ จํ านวนไม่น้อยกว่า ๑ Slot
๓.๑๔ มี Battery เป็ นแบบ Lithium-Ion ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ Cell
๓.๑๕ มีแป้ นพิมพ์ทีมีอ ั กษรภาษาไทย, ภาษาอั งกฤษ และเครื องหมายต่างๆ ติดอยู่บนแป้ นพิมพ์แบบถาวร
ชนิดป้ องกันความเสียหายจากนํ าหกและมีรูระบายนํ าทิ(spill-resistant
ง
with drains)
๓.๑๖ มี Pointing Device เป็ นแบบ Touchpad รองรับเทคโนโลยี Gestures บนระบบปฏิบัติการ
Windows ได้
๓.๑๗ มี Finger Print Sensor ติดตั งอยู่บนตัวเครื อง
๓.๑๘ ตัวเครื องรวมแบตเตอรี และ Optical Drive มีน ํ าหนักไม่เกิน2 . 4 0 กิโลกรัม
๓.๑๙ มีความสามารถในการลบข้อมูลของ Hard Disk อย่างถาวรในระดับ BIOS ได้
๓.๑๐ มี software ช่วยในการกู้ password เช่น BIOS password ซึ งมีเครื องหมายการค้าเดียวกับตั วเครื องได้
๔. เงือนไขเฉพาะ
๔.๑ เจ้าของผลิตภัณฑ์ทีนําเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานISO ๙๐๐๐ Series โดยมีเอกสารรับรอง
๔.๒ ผลิตภัณฑ์ทีนําเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานได้ แก่FCC และ UL หรื อ CSA หรื อ IEC หรื อ EN
โดยมีเอกสารรับรอง
๔.๓ มีศูนย์ บริ การทีเป็ นเจ้าของผลิตภั ณฑ์ทีเสนออยู่ภายในจังหวั ดขอนแก่น หรื อต้องมีศูนย์ บริ การใน
ประเทศไทยทีเป็ นเจ้าของผลิตภั ณฑ์(ชือเดียวกับผลิตภัณฑ์ทีเสนอ)และได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๐ หรื อ
ISO ๙๐๐๑ เพือเข้ารับบริ การกรณี เครื องขั ดข้อง โดยมีเอกสารรับรองในวั นยืนซอง
๔.๔ มีกระเป๋ าโดยเป็ นสินค้าเดียวกับผลิตภั ณฑ์ทีเสนอเพือบรรจุเครื องคอมพิวเตอร์กระเป๋ าหิ วพร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วงในการเคลือนย้ าย
๔.๕ ต้องเป็ นสินค้าทีมีจ ํ าหน่ายทั วโลก(International Brand)
๔.๖ มีการรับประกั นเครื องพร้อมแบตเตอรี ไม่น้อยกว่า๑ ปี นับถั ดจากวั นทีได้รับมอบพั สดุครบ
๔.๗ ผู้ เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั งเป็ นตัวแทนจํ าหน่ายโดยตรงจากเจ้าองผลิ
ข ตภัณฑ์หรื อตั วแทน
จํ าหน่าย โดยมีเอกสารรับรองมาพร้อมในวั นยืนซอง
๔.๘ ให้ระบุหมายเลขข้ อ ในแคตตาล๊อก หรื อคุณลักษณะเฉพาะครุ ภ ัณฑ์ทีเสนอว่าตรงกับข้ อใด
ในคุณลักษณะเฉพาะครุ ภ ัณฑ์ของทางราชการ เพือง่ายต่อการตรวจเช็ค
------------------------รายการที ๒ เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิว)
จํานวน ๑๙๗ เครือง ราคาเครืองละ ๒๗,๐๐๐.- บาท รวมเป็ นเงิน ๕,๓๑๙,๐๐๐.- บาท
๑. ความต้องการ เครื องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สําหรับงานประมวลผล (จอ ๑๘.๕ นิ ว) มีคุณสมบัติตามข้อกํ าหนด
๒. วัตถุประสงค์การใช้ งาน ใช้วิเคราะห์ ประมวลผล นําเสนอ และเก็บข้อมูล เกียวกับด้านสาธารณสุขและ
ด้านอืน ๆ

-๔-/๓. คุณสมบั ติทางด้ านเทคนิค...

-4๓. คุณสมบัติทางด้ านเทคนิค
๓.๑ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็ นแบบ ๒nd Generation Core i๕ ความเร็ วไม่ต ํ ากว่า๓.๑๐GHz และ
มี Cache ขนาดไม่น้อยกว่า ๖MB หรื อดีกว่า และเป็ นแบบ ๔ แกน
๓.๒ แผงวงจรหลั ก (Motherboard) ใช้ Chipset Intel Q๖๕ Express หรื อดีกว่า
๓.๓ หน่วยความจํ าหลั ก(Main Memory) เป็ นแบบ DDR๓-๑๓๓๓MHz ขนาดไม่น้อยกว่า ๔GB สามารถ
ขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖GB โดยมีช่องใส่หน่วยความจํ าหลั ก(Main Memory) ไม่น้อยกว่า
๔ ช่อง (DIMM slots)
๓.๔ มี Hard Disk Drive เป็ นแบบ SATA II ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐GB มีความเร็ วรอบไม่ต ํ ากว่า
๗๒๐๐ รอบต่อนาที.
๓.๕ มี DVD Writer Drive เป็ นแบบ SATA ติดตั งมาพร้อมกับเครื อง
๓.๖ มี Media Card Reader สามารถอ่านสือบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า๒๐ แบบ หรื อดีกว่า
๓.๗ มีกราฟิ กการ์ดแบบแยกโดยมีขนาดหน่วยความจํ าไม่น้อยกว่า๕๑๒ MB หรื อดีกว่า
๓.๘ มีระบบเสียงเป็ นแบบ Integrated High Definition Audio codec หรื อดีกว่า
๓.๙ มีการเชือมต่อกับระบบเครื อข่ายเป็ นแบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps หรื อดีกว่า โดยมีช่องสําหรับเชือมต่อ
สัญญาณแบบ RJ-๔๕ ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๓.๑๐ มีช่องสําหรับติดตั งอุปกรณ์เพิ มเติมได้แก่PCI Express x๑๖ ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง , PCI Express x๑
ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง และ มีช่องเสียบแบบ PCI ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๓.๑๑ มี Port I/O สําหรับเชือมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้แก่ USB ๒.๐ Port ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง (โดยอยู่ด ้านหน้า
ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง) , Display port ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง , VGA (D-Sub ๑๕pin) ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ,
Serial port ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง , Parallel Port ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และ PS/๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
๓.๑๒ เมนบอร์ดต้องเป็ นผลิตภั ณฑ์ทีมีเครื องหมายการค้าเดียวกับเครื องคอมพิวเตอร์ทีเสนอ
๓.๑๓ มีจอภาพแสดงผลเป็ นแบบ Widescreen LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 1 8 . 5 นิ ว มีค่าต่างๆ ได้แก่
Resolution ไม่น้อยกว่า 1 3 6 6 x 7 6 8 , Aspect Ratio ที 1 6 : 9 หรื อดีกว่า, Contrast Ratio 1 0 0 0 : 1 หรื อ
ดีกว่า, Response time ไม่เกิน 5 ms,Pixel Pitch ไม่เกิน 0 . 3 m m , Brightness ไม่น้อยกว่า 2 5 0 nits และ
ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ ENERGY STAR และ EPEAT Rating ทีระดับ Silver หรื อดีกว่า โดยมี
เอกสารรับรอง
๓.๑๔ มี Keyboard เป็ นแบบ USB มีต ัวอั กษรภาษาไทยและภาษาอั งกฤษติดอยู่บนแป้ นอย่างถาวรและมี
Optical Scroll Mouse เป็ นแบบ USB พร้อมแผ่นรองเมาส์
๓.๑๕ ตัวเครื องมีรูปทรงแบบ Micro tower หรื อ tower โดยมี Power Supply ขนาดไม่ต ํ ากว่า

3 0 0 Watts ทีมีเทคโนโลยีประหยั ดพลั งงานไฟฟ้ า(Active PFC)
๓.๑๖ มี Hardware ทํ าหน้าทีเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐานTPM ๑.๒ หรื อ ดีกว่า
Build in บนแผงวงจรหลั ก เพือใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

-๕-/๔. อุปกรณ์ประกอบ.....

-5๔. อุปกรณ์ประกอบ (เครืองสํารองไฟ)
๔.๑ เป็ นเครื องสํารองไฟขนาด ๗๕๐ VA./ ๓๐๐ W. หรื อดีกว่า
๔.๒ เป็ นเครื องสํารองไฟระบบ Line Interactive with stabilizer ควบคุมการทํ างานด้วยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์
๔.๓ สามารถรับแรงดันไฟฟ้ าขาเข้าได้ที ๒๒๐ VAC + / - ๒๕ %, ๕๐ Hz +/- ๑๒% หรื อดีกว่า
๔.๔ สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้ าขาออกได้ที ๒๒๐ VAC +/- ๑๐ % , ๕๐ Hz +/- ๐.๑ % หรื อดีกว่า
๔.๕ ใช้แบตเตอรี ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free
๔.๖ สามารถสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า๑๐ นาที หรื อดีกว่า
๔.๗ สามารถเปลียนแบตเตอรี ได้โดยไม่ต ้องปิ ดการทํ างานของเครื อง( Hot Swap ) แบบถาดเลือน
๔.๘ มีระบบป้ องกันไฟกระชากทางสายโทรศั พท์ (Surge Protection for TEL Line)
๔.๙ มีช่องเสียบด้านหลั ง (Outlet) สามารถเสียบได้ทั งขากลมและขาแบนอย่างน้อย๔ ช่อง
๔.๑๐ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๒๙๑-๒๕๔๕
๔.๑๑ ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9 0 0 1 version 2 0 0 8 (NAC) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทีครอบคลุม
โรงงานและผลิตภัณฑ์ ระบุในเอกสารอย่างชัดเจน
๔.๑๒ มีการรับประกันเครื องพร้อมแบตเตอรี ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรื อดีกว่า
๔.๑๓ ผู้ เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั งเป็ นตั วแทนจํ าหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภั ณฑ์ โดยมีเอกสาร
รับรองลงเลขทีประกาศชัดเจน เพือการบริ การหลั งการขายทีมีประสิทธิภาพมากขึ น
๕. เงือนไขเฉพาะ
๕.๑ ตัวเครื อง , จอภาพแสดงผล , คีย ์ บอร์ด , เมาส์ และ Media Card reader ต้องเป็ นยีห้อและเครื องหมาย
การค้าเดียวกันกับเครื องทีเสนอเพียงยีห้อเดียว
๕.๒ เครื องคอมพิวเตอร์ทีนําเสนอต้องเป็ นผลิตภั ณฑ์ทีประกอบหรื อผลิตจากโรงงานทีได้ รับการรับรอง
มาตรฐาน อนุกรม ISO ๙๐๐๐ Series โดยมีเอกสารรับรอง
๕.๓ เครื องคอมพิวเตอร์ทีนําเสนอต้องได้รับรองมาตรฐานทางด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้ า เช่น
FCC Class A หรื อ FCC Class B หรื อ NECTEC หรื อ มอก.๑๙๕๖-๒๕๔๘ โดยมีเอกสารรับรอง
๕.๔ เครื องคอมพิวเตอร์ทีนําเสนอต้องได้รับรองมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย เช่นUL หรื อ TUV หรื อ
CSA หรื อ EN หรื อ NECTEC หรื อ มอก.๑๕๖๑-๒๕๔๘ โดยมีเอกสารรับรอง
๕.๕ เครื องคอมพิวเตอร์ทีนําเสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ งแวดล้ อม เช่นEPEAT GOLD
หรื อ Green Guard โดยมีเอกสารรับรอง
๕.๖ เครื องคอมพิวเตอร์ทีนําเสนอต้องได้รบั การรับรองมาตรฐาน Energy Star ๕.๐ หรื อดีกว่า โดยมี
เอกสารรับรอง
๕.๗ เครื องคอมพิวเตอร์ทีนําเสนอต้องเป็ นสินค้าทีมีจ ํ าหน่ายทั วโลก(International Brand)
๕.๘ มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Home Basic ๗ หรื อดีกว่า หรื อเทียบเท่า ทีมีลิขสิทธิ ถูกต้อง
ตามกฎหมายมาพร้อมกับเครื องทีเสนอ
-๖-/๕.๙ เครื องคอมพิวเตอร์ ...

-6๕.๙ เครื องคอมพิวเตอร์พร้อมจอทีเสนอต้ องมีการรับประกั นเป็ นระยะเวลาไม่น้อย๓ ปี โดยไม่คิดค่าแรง
และค่าอะไหล่ ให้บริ การ ณ สถานทีติดตั งในวั นทํ าการถั ดไป(Next Business Day Onsite Services)
โดยต้ องมีศูนย์ บริ การทีเป็ นเจ้าของของผลิตภั ณฑ์ทีเสนออยู่ภายในจังหวั ดขอนแก่น หรื อต้ องมีศูนย์ บริ การ
ในประเทศไทยทีเป็ นเจ้าของผลิตภั ณฑ์(ชือเดียวกับผลิตภัณฑ์ทีเสนอ)และได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๐
หรือ ISO๙๐๐๑ เพือเข้ ารับบริ การกรณีเครืองขั ดข้ อง โดยมีเอกสารรับรองในวั นยืนซอง
๕.๑๐ ผู ้ เสนอราคาต้ องได้รับการแต่งตั งเป็ นตั วแทนจํ าหน่ายโดยตรงจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรื อตั วแทน
จําหน่าย โดยมีเอกสารรับรองมาพร้อมในวั นยืนซอง
๕.๑๑ ให้ระบุหมายเลขข้ อ ในแคตตาล๊อก หรื อคุณลักษณะเฉพาะครุ ภ ัณฑ์ทีเสนอว่าตรงกับข้ อใด
ในคุณลักษณะเฉพาะครุ ภ ัณฑ์ของทางราชการ เพือง่ายต่อการตรวจเช็ค
--------------------------------๕. ระยะเวลาส่ งมอบของหรืองาน
ระยะเวลาส่ งมอบพั สดุ ไม่เกิน๑๕๐ วั น นับถัดจากวั นลงนามในสัญญาซื อขายครุ ภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน
๒ รายการ จัดซื อรวมในคราวเดียวกั น เป็ นเงิน ๙,๑๒๗,๘๐๐.-บาท (เก้ าล้ านหนึ งแสนสองหมืนเจ็ดพั นแปดร้อ-ย
บาทถ้วน)
๖.วงเงินในการจัดหา
จัดซื อด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ เพือดําเนินการจัดซื อครุ ภ ั ณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ รายการ
จัดซื อรวมในคราวเดียวกัน เป็ นเงิน ๙,๑๒๗,๘๐๐.-บาท (เก้าล้ านหนึ งแสนสองหมืนเจ็ดพั นแปดร้อยบาทถ้วน)
จัดสรรจัดสรรให้แก่ รพ.สต.ในเขตจังหวั ดขอนแก่นจัดซื อด้ วยงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔
๗. หน่ วยงานทีรับผิดชอบดําเนินการ
งานพัส ดุ กลุ่ ม งานบริ ห ารทั วไป สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัดขอนแก่ น สถานที ติด ต่อ เพื อขอทราบ
ข้อ มูล เพิ มเติมหรื อ ข้อ เสนอแนะวิจารณ์หรื อ แสดงความคิดเห็ น โดยเปิ ดเผยตัวได้ที
๑. ทางไปรษณีย ์ ส่ งถึง นายแพทย์ สาธารณสุ ขจังหวั ดขอนแก่น
๑๐๘ ถนนศรี จันทร์ อําเภอเมือง จังหวั ดขอนแก่น๔๐๐๐๐
๒. โทรศั พท์
๐ ๔๓๒๒ ๑๑๒๕ ต่อ ๑๓๑, ๐ ๔๓๒๒ ๗๖๖๒
๓. โทรสาร
๐ ๔๓๒๒ ๗๖๖๒
๔. ทาง e-mail
stores@kkpho.go.th
๕.โดยระบุชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศั พท์ ทีสามารถติดต่อได้

(ลงชือ)...ครรชิต เจิมจิตรผ่อง...
(นายครรชิต เจิมจิตรผ่อง)
ผู ้ อ ํ านวยการโรงพยาบาลมั ญจาคีรี
ประธานกรรมการ
(ลงชือ).ราเชล แสนกิจตะ...
(นายราเชล แสนกิจตะ)
นายช่างเทคนิค ชํ านาญงาน

ตั งแต่ว ั นที..2 กันยายน 2554.... ถึงวั นที..5 กันยายน 2554......
------------------------(ลงชือ)..บุญยงค์ ล้ นเหลือ..
(นายบุญยงค์ ล้ นเหลือ)
นักจัดการงานทั วไป ชํ านาญการพิเศษ
กรรมการ
คิมหันต์ ยงรัตนกิจ.
(นายคิมหันต์ ยงรัตนกิจ)
นายแพทย์ สาธารณสุ ขจังหวั ดขอนแก่น

(ลงชือ)...สุ มิตรชัย คํ าเขาแดง.....
(นายสุ มิตรชั ย คํ าเขาแดง)
นักวิชาการสาธารณสุ ข ชํ านาญการ
กรรมการ
(ลงชือ)...งามตา รัตนมาลี)....
(นางงามตา รัตนมาลี)
เจ้าพนักงานพั สดุ ชํ านาญงาน

ร่-7าง

ประกาศจังหวั ดขอนแก่น
เรื อง ประกวดราคาซื อครุ ภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
-------------------จังหวั ดขอนแก่น มีความประสงค์ประกวดราคาซื อครุ ภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จัดซื อด้วยงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ จํ านวน ๒ รายการ จั ดซื อรวมในคราวเดียวกั น ดังนี
รายการที ๑ เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงานแบบที ๒* จํ านวน ๑๘๔ เครื อง
รายการที ๒ เครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที ๑* (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ ว)
จํ านวน ๑๙๗ เครื อง
จัดสรรให้แก่ รพ.สต.ในเขตจังหวั ดขอนแก่น
ทั งนี จะมีการลงนามในสัญญาซือขายได้กต็ ่อเมือได้ รับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขแล้วเท่ านั น
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื อเลขที………/๒๕๕๔ ลงวั นที…………………………………
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพั สดุทีประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูที้ ถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูที้ ได้รับผลของการสั งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูทิ้ งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูมี้ ผลประโยชน์รวมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอืน และ/
หรื อต้องไม่เป็ นผูมี้ ผลประโยชน์รวมกันระหว่างผูประสงค์
้
จะเสนอราคากับผูให้
้ บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วั นประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้ กระทํ าการอั นเป็ น
การขั ดขวางการแข่งขั นราคาอย่างเป็ นธรรม
๔. ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูได้
้ รับเอกสิทธิหรื อความคุมกั
้ น ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเสนอราคาได้
้
มีค ํ าสั งให้สละสิทธิ และความคุ ้มกันเช่นว่านั น
ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องขอซื อเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด ้วยตนเอง
หรื อมอบอํ านาจเป็ นหนังสื อมอบอํ านาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี มอบอํ านาจให้ผู้ อืน เป็ นผู้ ขซอื อเอกสาร
-๒-/กํ าหนดยืนเอกสาร

-8-๒กํ าหนดยืนเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวั นที.....................................
ระหว่างเวลา.................น. ถึงเวลา.................น. ณ ห้องประชุม ชั น๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวั ดขอนแก่น
และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื องต้นให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณี ย ์ ตอบรับ
กํ าหนดวั นเสนอราคา(วั นเคาะราคา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวั นที..................................................
เวลา.................น. ถึง.....................น. ณ................................................................
ผู้ สนใจติดต่อขอซื อเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท
(ห้าร้อยบาทถ้ วน) ได้ทีงานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ะรหว่างวั นที…..............................
ถึงวั นที.......................................หรื อดูรายละเอียดได้ที www.kkpho.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
www.khonkaenpoc.com หรื อสอบถามทางโทรศั พท์หมายเลข ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๒๕ต่อ ๑๓๑ ในวั น และเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วั นที...............................พ.ศ.๒๕๕๔

ร่-9าง
เอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ……..…/๒๕๕๔
การซื อครุ ภ ั ณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ จัดซื อรวมในคราวเดียวกั น
ตามประกาศจังหวั ดขอนแก่น ลงวั นที ……………...................
--------------------------------จังหวั ดขอนแก่น ซึ งต่อไปนี เรี ยกว่า “จังหวั ด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื อครุ ภ ั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จั ดซือด้วยงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี พ.ศ.๒๕๕๔
จํ านวน ๒ รายการ จัดซื อรวมในคราวเดียวกัน ดังนี
รายการที ๑ เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงานแบบที ๒* จํ านวน ๑๘๔ เครื อง
รายการที ๒ เครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที ๑* (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ ว)
จํ านวน ๑๙๗ เครื อง
จัดสรรให้แก่ รพ.สต.ในเขตจังหวั ดขอนแก่น
ซึงพั สดุทีจะซื อนี ต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บอยูในสภาพที
่
จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลั กษณะเฉพาะตรงตามที กํ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี โดยมีข ้อแนะนําและข้อกํ าหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาซือด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาซื อขาย
๑.๕ แบบหนังสือคํ าประกัน
(๑) หลั กประกันซอง
(๒) หลั กประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผู้ มีสิทธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์รวมกั น
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
้
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูมี้ อาชีพขายพั สดุทีประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูที้ ถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการ
/และได้แจ้งเวียนชือแล้ ว....

-10และได้แจ้ง เวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูที้ ได้รับผลของการสั งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูทิ้ งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูมี้ ผลประโยชน์รวมกันกับผูประสงค์
้
จะเสนอราคา
รายอืน และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูมี้ ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ให้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วั นประกาศ
ประกวดราคาซื อด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูกระทํ
้
าการอั นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตาม ข้อ ๑.๖
๒.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูได้
้ รับเอกสิทธิ หรื อความคุมกั
้ น ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูประสงค์
้
จะเสนอราคาได้มีค ํ าสั งให้สละสิทธิ และความคุมกั
้ นเช่นว่านั น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลั กฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุนส่
้ วนสามั ญหรื อห้างหุนส่วนจํ ากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการ ผูมี้ อาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษ ัทจํ ากัดหรื อบริ ษ ัทมหาชนจํ ากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจั้ ดการ ผูมี้ อ ํ านาจควบคุม และบัญชีผถืู้ อหุนรายใหญ่
้
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยนื
สําเนาบัตรประจํ าตั วประชาชนของผูนั น สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุ นส่
้ วน(ถ้ ามี) สําเนาบัตร
ประจํ าตัวประชาชนของผูเป็้ นหุ นส่
้ วน พร้อมทั งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผประสงค์
ู้
จะเสนอราคาเป็ นผูประสงค์
้
จะเสนอราคารวมกันในฐานะเป็นผูร่้ วมค้า
ให้ยืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูร่ ้วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ าย
ใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อผูร่้ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยืน
เอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ ้นส่วนบริ ษ ัท ออกให้ไม่เกิน๑๒ เดือน นับถึงวั น
ยืนเอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศนี พร้อมทั งรับรองสํานาถู
เ กต้อง
(๕) สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ ม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทั งหมดทีได้ยืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา(ถ้ ามี)
/(๓)หนังสือมอบอํ านาจ....

-11(๓)หนังสือมอบอํ านาจซึ งปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
มอบอํ านาจให้บุคคลอืนทํ าการแทน
(๔) หลั กประกันซอง ตามข้อ ๕
(๕) บัญชีเอกสารสวนที ๒ ทั งหมดทีได้ยืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอตามแบบทีกํ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นโดยไม่
ี
มีเงือนไขใดๆ ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือของผูประสงค์
้
จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน
๔.๒ ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่ว ั นยืนราคาสุดท้าย
โดยภายในกํ าหนดยืนราคา ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรื อผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาทีตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาต้องกําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถั ดจากวั นลงนาม
ในสัญญาซื อขาย ณ รพ.สต.ในเขตจังหวัดขอนแก่นทีได้ รับจัดสรร
๔.๔ ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรื อแบบรู ปและรายการละเอียด คุณลั กษณะ
เฉพาะของครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ รายการ จัดซือรวมในคราวเดียวกันไปพร้อมเอกสารส่วนที ๑ และ
เอกสารส่วนที ๒ เพือประกอบการพิจารณาหลั กฐานดังกล่าวนี จังหวั ดจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูมี้ อ ํ านาจ
ทํ านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูตนฉบั
้ บแคตตาล็อก
ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วั น
๔.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพั สดุทีเสนอ จํ านวน - รายการ เพือใช้ในการ
ตรวจทดลองหรื อประกอบการพิจารณาและหรื อประกอบสัญญา ทั งนี จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย
ใด ๆ ทีเกิดขึ นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรื อไม่ใช้แล้ว จังหวั ดจะคืนให้แก่ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
๔.๖ ก่อนยืนเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั งหมดเสีย
ก่อนทีจะตกลงยืนขอเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวั นที ………. …………………………...…ระหว่างเวลา………………..น. ถึง……………...น. ณ ห้องประชุม ชั น๒
สํานักงานสาธารณสุขจังหวั ดขอนแก่น
เมือพ้นกํ าหนดเวลายืนเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดํ าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงค์
้
จะเสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูประสงค์
้
จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูมี้ /ผลประโยชน์....

-12ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูประสงค์
้
จะเสนอราคากับผูให้
้ บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)
ณ วั นประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่ พร้อมทั งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒
และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
หรื อวิธีอืนใดทีมีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรื อในขณะทีมีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
มีผประสงค์
ู้
จะเสนอราคา หรื อผู้ มีสิทธิเสนอราคา กระทํ าการอั นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูประสงค์
้
จะเสนอราคาหรื อผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั นออกจาก
การเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคา และจังหวั ดจะพิจารณาลงโทษผูประสงค์
้
จะเสนอราคาหรื อผู้ มีสิทธิเสอนราคา
ดังกล่าวเป็ นผูทิ้ งงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผา่ นการคัดเลือกเบื องต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมี
ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผูประสงค์
้
จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่ วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคากับผูให้
้ บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วั นประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ทีกระทํ าการอั นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม หรื อผูประสงค์
้
จะเสนอราคาทีไม่ผ่านคุณสมบัตทิ างด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คํ าสังดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานทีจั ดหาพั สดุภายใน๓ วั นนับแต่วั นทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานทีจั ดหาพั สดุให้ถือเป็ นทีสุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื อทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดํ าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาทีกํ าหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคา
จะสั งพั กกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแทนผู
้
มี้ สิทธิเสนอราคาพบปะหรื อติดต่อสือสารกับบุคคลอืน และ
เมือแก้ไข ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดํ าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั นตอนทีค้างอยู่ ภายในเวลาของการ
เสนอราคาทียั งเหลือก่อนจะสั งพั กกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วั นเดียวกัน เว้นแต่ คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จได้โดยง่ายหรื อ
ข้อขัด ข้องไม่ อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั งยกเลิก กระบวนการเสนอราคา และ
กํ าหนดวั น เวลาและสถานทีเพือเริ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผูมี้ สิทธิเสนอราคาทุกรายที
อยูในสถานที
่
นั นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดํ าเนินการใด ๆระหว่างการประกวดราคาฯ
เพือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๘ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคั ดเลือกให้เป็ นผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติด ังนี
(๑) ปฏิบัติตามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงือนไขการซื อและการจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทีได้ยืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
เริมต้นที ๙,๑๒๗,๘๐๐.-บาท (เก้าล้านหนึงแสนสองหมืนเจ็ดพันแปดร้ อยบาทถ้ วน)
/(๓)ราคาทีเสนอ....

-13(๓) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมูลคาเพิ ม และภาษีอืน ๆ (ถ้ามี)รวมค่าใชจ่าย
ทั งปวงไว้ดวยแล้ว
(๔) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาหรื อผู้ แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตาม
วั น เวลา และสถานทีทีกํ าหนด
(๕) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาหรื อผู้ แทนทีมาลงทะเบียนแล้ ว ต้องLOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาหรื อผู้ แทนทีLOG IN แล้ วจะต้องดํ าเนินการเสนอราคาโดยราคาทีเสนอ
ในการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องตํ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ นแล้ว
จะต้องยืนยั นราคาต่อผูให้
้ บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทียืนยั นจะต้องตรงกับราคาทีเสนอหลั งสุด
(๘) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาทีได้รับคัดเลือกให้เป็ นผู้ ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ ให้บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี จะแจ้งให้ทราบในวั นเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลั กประกั นซองพร้อมกับการยืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จํ านวน ๔๕๖,๓๙๐.-บาท (สีแสนห้ าหมืนหกพันสามร้ อยเก้าสิบบาทถ้ วน) โดยหลั กประกั นซองจะต้องมี
ระยะเวลาการคํ าประกันตั งแต่ว ั นยืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวั นสิ นสุดการยืนราคา
(มีผลตั งแต่ว ั นที.......................................... ถึงวั นที..........................................) รวม..........................วั น
โดยหลั กประกันให้ใช้อย่างหนึ งอย่างใด ดังต่อไปนี
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คทีธนาคารสั งจ่ายให้แก่จ ังหวั ด โดยเป็นเช็คลงวั นทีทียืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
หรื อก่อนหน้านั นไม่เกิน ๓ วั นทํ าการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคํ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ าประกันดังระบุในข้
อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือคํ าประกันของบริ ษ ัทเงินทุน หรื อบริ ษ ัทเงินทุนหลั กทรัพทีย์ได้รับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์ และประกอบธุรกิจคํ าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ งได้ แจ้งเวียนชือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคํ าประกันดังระบุในขอ ๑.๕(๑)
๕.๕ พั นธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกันซองตามข้อนี จังหวั ดจะคืนให้ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาหรื อผูคํ้ าประกั นภายใน๑๕ วั น
นับถั ดจากวั นทีได้พิจารณาในเบื องตนเรี ยบร้อยแลว เว้นแต่ ผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายทีคัดเลือกไว้ซึ งเสนอราคา
ตํ าสุด จะคืนให้ต่อเมือได้ทํ าสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมือผูมี้ สิทธิเสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพั นแล้ว
การคืนหลั กประกันซองไม่ว่าในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี จังหวั ดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
-๖-/๖.๒ หากประสงค์....

-14๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืนเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูประสงค์
้
จะเสนอราคา
รายนั น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงือนไขของเอกสารประกวดราคา
ซื อด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ในส่ วนที มิใช่ สาระสําคัญ ทั งนี เฉพาะในกรณี ทีพิจ ารณาเห็ น ว่ าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อจังหวั ดเท่านั น
๖.๓ จังหวั ดสงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั น ในบัญชี ผูรั้ บเอกสารประกวดราคาซื อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในหลั กฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวั ด
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไข ทีกํ าหนดในเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายอืน
๖.๔ ในการตัด สิ น การประกวดราคาซื อด้วยวิธี ก ารทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อในการทํา สัญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรื อจังหวั ดมีสิทธิให้ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะหรื อ
ขอเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูประสงค์
้
จะเสนอราคาได้ จังหวั ดมีสิทธิทีจะไม่รับราคาหรื อไม่ทํ าสัญญา
หากหลั กฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ จังหวั ดทรงไว้ซึ งสิทธิทีจะไม่รับราคาตํ าสุด หรื อราคาหนึ งราคาใด หรื อราคาทีเสนอทั งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื อในจํ านวน หรื อขนาดหรื อเฉพาะรายการหนึ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั งนี เพือประโยชน์
ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวั ดเป็นเด็ดขาด ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาหรื อผู้ มีสิทธิ
เสนอราคาจะเรี ยกรองค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั งจังหวั ดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้ ีสิทธิเสนอราคาเป็ นผูทิ้ งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือก
หรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือได้วาการเสนอราคากระทํ
่
าการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอั นเป็นเท็จ
หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
๖.๖ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลั งจากการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผูม้ ีสิทธิ เสนอ
ราคา รายอืน หรื อเป็ นผูมี้ ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูมี้ สิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วั นประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผู้ ให้บริ การ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วั นประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผู้ มีสิทธิเสนอ
ราคาทีกระทํ าการอั นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖ จังหวั ดมีอ ํ านาจทีจะตัดรายชือ
ผูมี้ สิทธิเสนอราคาดังกล่าว และจังหวั ดจะพิจารณาลงโทษผูมี้ สิทธิเสนอราคารายนั นเป็นผูทิ้ งงาน
-๗-/๗.การทํ าสัญญาซื อขาย....
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๗. การทําสัญญาซือขาย
๗.๑ ในกรณี ทีผูชนะการประกวดราคาซื
้
อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูค้้ า) สามารถส่งมอบ
สิ งของได้ ครบถ้วนภายใน ๕ วั นทํ าการของทางราชการ นับแต่วั นทีทํ าข้อตกลงซื อ จังหวั ดอาจจะพิจารณาจัดทํ า
ข้อตกลงเป็ นหนังสือ แทนการทํ าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณี ทีผูช้ นะการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ
สิ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วั นทํ าการของทางราชการ หรื อจังหวั ดเห็นว่าไม่สมควรจัดทํ าข้อตกลงเป็ นหนังสือ
ตามข้อ ๗.๑ ผูชนะการประมู
้
ลซื อด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์จะต้องทําสัญญาซื อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ หรื อในกรณี ทีหน่ วยงานระดับจังหวัดที รวมกันประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ให้ผู
ชนะการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทํ าสัญญากับหน่วยงานระดับจังหวั ดเจ้าของงบประมาณ
แต่ละหน่วยงานโดยตรงกับหน่วยงาน ภายใน......๗….วั น นับถั ดจากวั นทีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลั กประกันสัญญา เป็ นจํ านวนเงินเท่ากับร้อยละ......๕.....ของราคาสิ งของทีประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ให้จังหวั ดยึดถือไว้ในขณะทํ าสัญญา โดยใช้หลั กประกันอย่างหนึ งอย่างใดดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธนาคารสั งจ่ายให้แก่จังหวั ด โดยเป็นเช็คลงวั นที ทีทํ าสัญญาหรื อ ก่อนหน้านั น
ไม่เกิน ๓ วั นทํ าการของทางราชการ
(๓) หนังสือคํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ าป
ระกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือคํ าประกันของบริ ษ ัทเงินทุน หรื อบริ ษ ัทเงินทุนหลั กทรัพทีย์ได้รับอนุญาตให้
ประกอบ-กิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจคํ าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยซึ งได้แจ้งเวียนชือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือคํ าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒)
(๕) พั นธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน ๑๕ วั นนับถั ดจากวั นทีคูสั่ ญญาพ้นจากข้ อผูกพั น-ตาม
สัญญาซื อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื อขายข้ อ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ…๐.๒๐…….ต่อวั น
๙. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ งได้ท ํ าข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทํ าสัญญาซื อ
ขายตามแบบดังระบุ ในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่องของสิ งของทีซื อขายทีเกิดขึ นภายในระยะเวลา ดังนี
รายการที ๑ เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงานแบบที ๒* จํ านวน ๑๘๔ เครื อง
- รับประกั นคุณภาพตัวเครื องพร้อมแบตเตอรี เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถั ดจาก
วั นทีได้รับมอบพั สดุครบ
/รายการที ๒....

-16รายการที ๒ เครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที ๑* (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ ว)
จํ านวน ๑๙๗ เครื อง
- รับประกันคุณภาพเครื องคอมพิวเตอร์พร้อมจอทีเสนอเป็ นระยะเวลาไม่น้อย ๓ ปี
โดยไม่คิดค่าแรง และค่าอะไหล่ ให้บริ การ นับถั ดจากวั นทีได้รับมอบพั สดุครบ
หากเกิดการชํารุ ดเสี ยหายจากการใช้งาน จะต้ องดําเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ดีภายใน๗ วั น นับถัดจากวั นทีได้รับแจ้ง
ความชํารุ ดบกพร่ อง
๑๐. การจ่ ายเงินล่วงหน้ า
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอั ตราไม่เกินร้อยละ……-…..…ของราคาสิ งของที
เสนอขาย แต่ทั งนี จะต้องส่งมอบหลั กประกันเงินล่วงหน้าเป็ นพั นธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสือคํ าประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) หรื อหนังสือคํ าประกันของบรรษัทเงินทุน หรื อบริ ษ ัท
เงินทุนหลั กทรัพย์ ทีได้ รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์ และประกอบธุรกิจคํ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ งได้แจ้งเวียนชือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ าประกันดังระบุในข ้อ ๑.๕(๓) ให้แก่จ ังหวั ดก่อนการรับชํ าระเงินล่วงหน้านั น
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
๑๑.๑ เงินค่าพั สดุสําหรับการซื อครั งนี ได้มาจาก งบประมาณรายจ่ายประจํ าปี พ.ศ.๒๕๕๔
-การลงนามในสัญญาจะกระทํ าได้ ต่อเมือจั งหวั ดได้ รับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
สํานักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุขแล้ วเท่านั น
- การจ่ายเงิน ผู้ เสนอราคาได้ จะต้องส่งมอบพั สดุให้คณะกรรมการตรวจรับพั สดุถูกต้อง
ครบถ้ วน ตามสัญญาก่อนแล้ วเท่านั น
๑๑.๒ เมือจังหวั ดได้คัดเลือกผูมี้ สิทธิเสนอราคารายใดให้เป็ นผูขาย
้ และได้ตกลงซื อสิ งของตามการ
ประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์แล้ว ถ้าผูขายจะต้
้
องสั งหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่ าง
ประเทศ และของนั นต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที
รัฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคมประกาศกํ
่
าหนด ผูมี้ สิทธิเสนอราคาซึ งเป็ นผูข้ าย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย
การส่งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสั งหรื อนําสิ งของทีซื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่ างประเทศ ต่ อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั งแต่วันทีผูขายสั
้
ง หรื อซื อขายของจากต่ างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนใด
(๒) จัดการให้สิ งของทีซื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายั งประเทศไทย เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ งของนั น โดยเรื ออืนทีมิใช่
เรื อไทย ซึ งจะต้องได้รั บอนุ ญาตเช่ นนั นก่อนบรรทุ กของ ลงเรื ออืน หรื อเป็ นของที รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออืน
-๙-/(๓)ในกรณี ....

-17(๓) ในกรณี ทีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรื อ (๒) ผูขายจะต้
้
องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาซึ งได้ยืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ต่อจังหวัดฯ
แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมือได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผู้ มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิ ก-0-0ตามเงื อนไขทีกําหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
มิฉะนั นจังหวั ดจะริ บหลั กประกันซองจํ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินทีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทั งอาจพิจารณาให้เป็ นผูทิ้ งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่
งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑๑.๔ ผูมี้ สิทธิ เสนอราคาซึ งจังหวัด ได้คัด เลือกแล้ว ไม่ ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที ทาง
ราชการกํ าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวั ดจะริ บหลั กประกันซอง หรื อเรี ยกร้องจากผูออกหนั
้
งสือคํ าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทั งจะพิจารณาให้เป็ นผูทิ้ งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๑๑.๕ จังหวั ดมีสิทธิทีจะแก้ไขเพิ มเติมเงือนไข หรื อข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็ นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอั ยการสูงสุด(ถ้ามี)
จังหวั ดขอนแก่น
วั นที..........เดือน.........................พ.ศ.๒๕๕๔

