ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง ประกวดราคาจางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร กรมการแพทย
จํานวน 1 ระบบ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
..................................................
กรมการแพทย มีความประสงคจะประกวดราคาจางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร กรมการแพทย จํานวน 1 ระบบ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และเปนผูม ีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถกู ระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท ไี่ ดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท งิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคา ใหแก
กรมการแพทย และตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันระหวางผูเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
5. ผูเสนอราคาตองมีประสบการณในการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหกับทางราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน โดยเปนคูสัญญาฉบับเดียวในวงเงินไมต่ํากวา 2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน)
และเปนสัญญาที่เคยทําไวภายใน 5 ป นับแตวันทีย่ ื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พรอมแนบหนังสือรับรองผลงานและหนังสือสัญญามาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา
6. ผูมีสิทธิเขารวมประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตองเปนผูทมี่ ีชื่อในทะเบียน
ผูขอรับเอกสารการจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และผานการคัดเลือกผูที่มคี ุณสมบัติเบื้องตนในการ
ประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกรมการแพทยเทานั้น
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กําหนดยืน่ เอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 23 มีนาคม 2552
เวลา 9.30 น. – 10.30 น. ณ หองประชุมกรมการแพทย อาคาร 1 ชั้น 2 และประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิเสนอราคา
ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันที่ 23 มีนาคม 2552
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ไดที่ฝายพัสดุ
กองคลัง กรมการแพทย อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ระหวางวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2552 ในเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2591 8258 ,
0 2590 6112 – 3 ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2552

เอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 4/2552
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร กรมการแพทย จํานวน 1 ระบบ
ตามประกาศกรมการแพทย ลงวันที่
มีนาคม 2552
..................................................
กรมการแพทย ซึง่ ตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะประกวดราคาจางโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร กรมการแพทย จํานวน 1 ระบบ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาจาง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอืน่ และตองไมเปนผู
มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6
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2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูม ีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมการแพทย
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก. หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ข. บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร วมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด เปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยนื่ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร วมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ชุด
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ใหยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
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-34. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กาํ หนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อ
ของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร กรมการแพทย จํานวน 1 ระบบ
ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้กรมการแพทย
จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรมการแพทยใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนยืน่ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียดใหถถี่ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ ะตกลงยืน่
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยืน่ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
23 มีนาคม 2552 ระหวางเวลา 9.30 น. ถึง 10.30 น. ณ หองประชุมกรมการแพทย อาคาร 1 ชั้น 2
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว
จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีผลประโยชนรว มกันระหวางผูเ สนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธอี ื่นใดที่มี หลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มกี ารเสนอราคาดวยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ1.6 (2)
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมการแพทย จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทงิ้ งาน
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- 4 ผูเสนอราคาที่ไมผา นการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีผลประโยชนรว มกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเ สนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวนั ที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถอื เปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กาํ หนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสทิ ธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภ ายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยงั เหลือกอนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคา จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจ
แกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมสี ิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นนั้ ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสงู สุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จะตอง
เริ่มตนที่ 4,888,000 บาท (สีล่ านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลู คาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดว ยแลว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลวจะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) เสนอราคาจะตองเสนอ กําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนยันราคา
ครั้งสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคา
มิได
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-5(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวดราคาฯ
และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(8) กําหนดวันประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 27 มีนาคม 2552
โดยบริษัท พันธวณิช จํากัด ณ อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 9A ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยืน่ ซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน
244,400 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสีร่ อยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยืน่ ซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมการแพทย โดยเปนเช็คลงวันทีท่ ี่ยนื่ ซองเอกสารทางดาน
เทคนิคหรือกอนหนานัน้ ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5 (1) ใหกําหนดวาหนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2552 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2552
5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1) ใหกาํ หนดวาหนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบงั คับตั้งแตวันที่
23 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้กรมการแพทย จะสงคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึง่ เสนอ
ราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
5.6. การยึดหลักประกันซองของผูมีสทิ ธิเสนอราคา ในกรณีดังตอไปนี้
5.6.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานทีท่ กี่ ําหนด
5.6.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
5.6.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด
เงื่อนไขทีก่ ําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
5.6.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทาย
ในการเสนอราคา
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6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนกี้ รมการแพทย จะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของ ผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมการแพทย
เทานั้น
6.3 กรมการแพทย สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ของกรมการแพทย
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด ในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมการแพทย มีสทิ ธิใหผูเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะหรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกีย่ วของกับผูเสนอราคาได กรมการแพทย มีสทิ ธิที่จะไมรับราคาหรือไมทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกลาว
ไมมีความเหมาะสมหรือไมถกู ตอง
6.5 กรมการแพทย ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึง่ ราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมการแพทย เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมการแพทย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา
การเสนอราคากระทําไปโดยไมสจุ ริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมการแพทย จะใหผเู สนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่ าํ ใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคํา
ชี้แจงไมเปนทีร่ ับฟงไดกรมการแพทย มีสทิ ธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
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- 76.6 ในกรณีทปี่ รากฏขอเท็จจริงภายหลัง จากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูเ สนอราคาที่มีสทิ ธิไดรับการคัดเลือก เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเ สนอราคา กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 กรมการแพทย มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสทิ ธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาว และกรมการแพทย จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทงิ้ งาน
7. การทําสัญญา
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 กรมการแพทย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั แจง และจะตองวางหลัก
ประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ใหกรมการแพทย ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมการแพทย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา
พนจาก ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
8.1 (สําหรับการจางที่เปนราคาเหมารวม)
กรมการแพทย จะจายเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดดําเนินการสงมอบอุปกรณฮารดแวร
ซอฟตแวร คูมอื พรอมทั้งติดตั้งใหสามารถใชงานไดตามที่กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กําหนด
ใหเสร็จสิ้นสมบูรณทั้งหมด พรอมจัดการฝกอบรมใหแลวเสร็จ
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9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ
หรือทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองประกันความชํารุดบกพรองของงานจาง
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่กรมการแพทย ไดรับมอบงาน หากมีการชํารุดบกพรอง
ของงานจาง อันเกิดจากที่ผูรบั จางไดกระทําไว โดยไมถูกตองตามหลักวิชาการ หรือใชวัสดุที่ไมมีคณ
ุ ภาพ ผูรับจาง
ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 24 ชัว่ โมง นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ไดมาจากเงินบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมการแพทย ไดรับอนุมัติเงินแลวเทานั้น
11.2 เมื่อกรมการแพทย ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาว เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินที่มเี รือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสัง่ หรือนําสิง่ ของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผรู ับจางสัง่ หรือซื้อของมาจากตางประเทศ เวนแตเปนของ
ที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการสิง่ ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่สิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งตองไดรบั อนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
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11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยนื่ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ กรมการแพทย
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงือ่ นไขที่กําหนดในขอ 4.7 (3),(4) และ (5) มิฉะนัน้ กรมการแพทย จะริบ
หลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทัง้ อาจพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูเสนอราคาซึ่งกรมการแพทย ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 กรมการแพทย จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูท งิ้ งาน
ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 กรมการแพทย สงวนสิทธิท่จี ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่
มีนาคม พ.ศ 2552

