-ร่าง-

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประมูลจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น
และกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสงซีนอน
และมีระบบปรับคลืน่ แสงเพือ่ ตรวจแยกรอยโรค จานวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-----------------------------------------------------------

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณทางการแพทย์
ฑ์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี้
1. ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น
และกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่ความละเอียดสูง
พร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสงซีนอน
และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

จานวน 1 ชุด

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือ
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
กรุงเทพมหานคร และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ .
8. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
/- 2 - กาหนด............

-2กาหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ระหว่างเวลา 10.00
น. ถึง
10.30
น. ณ สานักงานเลขที่ 8 ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1
อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ
ภายในวันที่
กาหนดเสนอราคาในวันที่...........................................ตั้งแต่เวลา...................น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ - บาท
ได้ที่สานักงานเลขที่ 8 ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ถนนเจริญกรุง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.ckphosp.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-2292-3050 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที.่ ..........................................

.........

(ลงชื่อ) ………………………….………………………

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่. E............/2560
การจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้นและกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่
ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสงซีนอน และมีระบบปรับคลื่นแสง
เพื่อตรวจแยกรอยโรค จานวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่………………………………
-----------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี้
1. ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น
และกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่ความละเอียดสูง
พร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสงซีนอน
และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค
จานวน 1 ชุด
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา
และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะฯ
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-1)
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.011)
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 กฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539
1.9 เงื่อนไขแนบท้ายประกาศฯ
1.10 ...................ฯลฯ.............................
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-22. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.
3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่
เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6
2.
4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.8 เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้
ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
/ - 3 - (3) ในกรณี.......

-3(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจากัด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม ข้อ 4.4
(
2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามแบบ กวอ.011 (ภาคผนวก 23)
(3) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(4) หลักประกันซอง ตาม ข้อ 5
(
5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-1)
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.7(2)
(7) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคา
ไม่น้อยกว่า.....120...วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน....120....วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อ กและหรือแบบรูปรายการละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะของชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้นและกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่
ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสงซีนอนและมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค
จานวน 1 ชุด ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้
กรุงเทพมหานครจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อ ก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดาเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 7 วัน

/- 4 - 4.5 ผู้ประสงค์......
-44.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน
(หน่วย)
เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะไม่ รับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรุงเทพมหานครจะคืนประสงค์
ให้แก่ผู้ จะ
เสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่
“เอกสารประมู
า
ลซื้อ
ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่.E................./2560” ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ นวัใ นที่..................
...............................ตั้งแต่เวลา.....10.00....น.ถึงเวลา....10.30...น.
ณ ห้องประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายืน่ เอกสารประมูลซือ้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รบั เอกสารเพิม่ เติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และ
แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใด
ที่มีหลักฐานว่า ผูประสงค์
้
จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มี
การเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้ ประสงค์
จะเสนอราคาหรหือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าผูง้ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่าน
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัด หาพัสดุ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ปรากฏว่า
มีผู้เสนอราคาต่าสุดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ระบบจะขยายเวลา
ออกไปอีก 3 นาที โดยอัตโนมัติ และเมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่อาจชี้ขาดได้ ระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติไป
อีกครั้งละ 3 นาทีจนกว่าจะมีผู้เสนอราคาต่าสุดเพียงรายเดียว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า กระบวนการ
เสนอราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กาหนดไว้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา

โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้
/- 5 - ดาเนินการ........
-5ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้
ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่
นั้นทราบ
คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด
ๆ
ระหว่างการประมูลฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร
4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
.
11,000,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคา
ขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ลงลายมือชื่อยืนยันราคาในแบบ กวอ.007 ต่อประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดประมูล ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่...................................ตั้งแต่เวลา..............น.
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (แบบ กวอ.004) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน 550,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้าประกันตั้ง แต่วันที่
ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
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5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร
(โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ 1.5(1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ ใน ข้อ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรุงเทพมหานครจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้แล้ว
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4
แล้ว คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
กรุงเทพมหานครเท่านั้น
6.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
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-76.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญาคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของกรุงเทพมหานครเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วผู่าป้ ระสงค์
จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็ผนู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูมี้ สิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูมี้ สิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6
กรุงเทพมหานครมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และกรุงเทพมหานครจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กรุงเทพมหานครอาจจะพิจารณา
จัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.4 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันทาการของทางราชการ หรือกรุงเทพมหานครเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.4 หรือในกรณี
ที่หลายหน่วยงานรวมกันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทาสัญญากับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแต่ละหน่วยงานโดยตรงภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน เท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาสิ่งของ ที่ประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้หน่วยงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
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(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร
(โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.5(2)
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ 1.5(2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญา
ซื้อขาย ตามแบบดังระบุใน ข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า......2...... ปี........-........เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคามีสิทธิขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ........-...........ของราคาสิ่งของ
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุใน ข้อ 1.5(3) หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน ราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ 1.5(3) ให้แก่กรุงเทพมหานครก่อนการรับ
ชาระเงินล่วงหน้านั้น
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก เงิน นอกงบประมาณ ประเภทเงินบารุง
โรงพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เงินกู้จาก...........-.............และเงินช่วยเหลือจาก.........-................
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ตอ่ เมือ่ หน่วยงานได้รับอนุมัติเงินจาก เงินนอกประมาณ
ประเภทเงินบารุงโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และได้รับอนุมัติเงินแล้วเท่านั้น
/- 9 - 11.2 เมื่อกรุงเทพ.....

-911.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการการะทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
กรุงเทพมหานครแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
กรุงเทพมหานครจะรับหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
11.
4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่กรุงเทพมหานครกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้อง จากผู้ออก
หนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ
11.
5 กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานกฎหมายและคดี

(ลงชื่อ)………………………..……………………

- 10 หมายเหตุ
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกันคือ
ช่วงแรกตั้งแต่วันที่ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จึงถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้น
ต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคานวณแล้ว
มีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับเพื่อความชัดเจน
และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่นกรณีราคาสูงสุดของการประมูลฯ 155,657,000
บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้กาหนดการเสนอราคาขั้นต่า (Minimum Bid)ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 44,567,500 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135
บาท ให้กาหนดการเสนอราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ
7,759,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้กาหนดการเสนอราคาขั้นต่า (Minimum Bid)
ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น
กรณีกาหนดการเสนอราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้ง 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลด
ราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอลดราคาตามที่กาหนดจาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานจะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะ
การเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

เงื่อนไขแนบท้ายประกาศประมูล
จัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้นและกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่ความละเอียดสูง
พร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสงซีนอนและมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จานวน 1 ชุด
เลขที.่ E........../2560 ลงวันที.่ ............................
-------------1. ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแนบรายละเอียดทางเทคนิคภาษาไทยและแคตตาล็อ ก
จานวน 1 ชุด
2. ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคากากับลาดับข้อของรายละเอียด (SPEC) และแคตตาล็อกให้ตรงกัน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาของคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแนบสาเนาหลักฐานการเป็นตัวแทนจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่าย
ช่วงหรือผู้ผลิตกรณีที่เป็นตัวแทนจาหน่ายช่วง ให้แนบหลักฐานการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจาหน่ายในแต่ละช่วง
ให้ครบถ้วนให้คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาด้วย
4. ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแนบสาเนาหนังสือประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่นาเข้าจากต่างประเทศให้
คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาด้วย
5. ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดแปลเอกสารที่แนบท้ายหรือเอกสารประกอบด้านเทคนิค
(แคตตาล็อก) เป็นภาษาไทย เฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ โดยให้มีผู้รับรองความถูกต้องการแปลเอกสารเป็น
ภาษาไทย ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 (ตามสาเนาแนบท้าย) เป็นผู้รับรองความถูกต้องแปลเป็นภาษาไทย
6. สาหรับในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาใช้สาเนาเอกสารทุกชนิดมาแสดง ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาต้องรับรองความถูกต้องในสาเนาเอกสารนั้น ๆและรับรองความรับผิดชอบอันอาจเกิดจากความไม่ถูกต้องแห่งสาเนา
เอกสารนั้น ๆและประทับตรา (ถ้ามี)
7. กรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ นับตั้งแต่
วันถัดจากวันทาสัญญา หรือวันทาข้อตกลงเป็นหนังสือจะต้องวางหลักประกันจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%)
ของราคาสิ่งของที่ประมูลฯ ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามประกาศประมูลฯ ในข้อ 7.2
8. กรณีที่คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีเหตุจาเป็นไม่สามารถ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาได้ทันภายในวันและเวลาที่ประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กาหนดไว้ กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเลื่อนวันและเวลาในการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาดังกล่าว
9. การทาสัญญาซื้อขายและการส่งมอบของ
9.1 ในกรณีกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดแล้ว ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
ต้องนาเอกสารเพื่อไปประกอบการทาสัญญาซื้อขาย ดังนี้
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-2- รายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกตามที่เสนอราคา จานวน 3 ชุด
- หลักประกันสัญญา (ตามแบบที่กรุงเทพมหานครกาหนด)
- หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในสัญญาแทน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบ
อานาจโดยรับรองสาเนาถูกต้อง
9.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้ทาสัญญาซื้อขายกับผู้ขายแล้ว ในการส่งมอบของตามสัญญาผู้ขายต้อง
ทาหนังสือแจ้งกาหนดเวลา
ส่งมอบของให้กรุงเทพมหานครทรา
บก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ และในวันส่งมอบ
ของ ผู้ขายต้องส่งมอบของและเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบส่งของ/ใบกากับภาษี
- ใบแจ้งหนี้
- ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) (กรณีสิ่งของนาเข้าจากต่างประเทศโดยเรือ
ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย)
- หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าบรรทุกโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่ง
แสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ (กรณีสิ่งของนาเข้าจากต่างประเทศโดยมิได้บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย)
- หลักฐานนาเข้าทางอากาศ (Air waybill) (กรณีสิ่งของนาเข้าจากต่างประเทศ
โดยทางอากาศ)
- ใบกากับสินค้า (Invoice) และหรือใบรายการสินค้า (Packing list)
9.3 ถ้าผู้ขายส่งมอบของและเอกสารตามข้9.2
อ ไม่ครบถ้วน ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะดาเนินการ
ดังนี้
- ไม่รับมอบของ หรือรับมอบของและชาระเงินค่าซื้อขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ
เอกสารครบถ้วน
หากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบเอกสาร ตามข้อ 9.2 ได้ครบถ้วน ผู้ซื้อมีสิทธิ
ที่จะปรับผู้ขายตามสัญญา โดยถือว่าผู้ขายยังมิได้มีการส่งมอบของแต่อย่างใด
ประกาศ ณ วันที่..................................................................

(ลงชื่อ).........................................................

แบบ กวอ.009 - 1 (ภาคผนวก 20)
แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียน ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. ข้าพเจ้า.......................................................................(ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้านของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา)
อยู่เลขที่........................................ถนน................................................ตาบล/แขวง............................................ง
อาเภอ/เขต................................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์.....................................ง
โดย.......................................................................................
.......................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ
ในเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที.่ E.............../2560......
โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ที่กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
รายการ
จานวน
กาหนดส่งมอบ
1

ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น
และกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่ความละเอียดสูง
พร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสงซีนอน
และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

1 ชุด

.................วัน นับถัด
จากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย

ผลิตภัณฑ์.................................................................
รุ่น……………………………………….……………………..…….
ประเทศ...............................................................

3. คาเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา......
...........วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย และ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร ร้องขอ
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ
4.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขาย แนบท้ายเอกสารการประมูลซื้ออิด้เวล็ยระบบ
กทรอนิกส์

กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือให้ไปทาสัญญา
/-2-24.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญา
เป็นจานวนร้อยละห้า ( 5%) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้กรุงเทพมหานครริบหลักประกันซอง
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่กรุงเทพมหานคร และ
กรุงเทพมหานครมีสิทธิจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ไม่มีความผูกพัน
ที่จะรับคาเสนอนี้ ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้กรุงเทพมหานครไว้เป็นเอกสาร และทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช่แล้ว ซึ่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร คืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทาความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คาเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ................................................................................................................................
เพื่อเป็นหลักประกันซองเป็นจานวนเงิน........................................................บาท มาพร้อมกันนี้
8. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่าโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ
ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
9. การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้หรื
อฉล
อ
การสมรู้ร่วมคิดกันคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน
บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่.............. เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ............................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง........................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
1. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทีม่ ีอายุการรับรองไม่เกิน
1 ปี จนถึงวันเสนอราคา
จานวน..........................แผ่น
บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผู้จดั การ
จานวน.........................แผ่น
ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
จานวน.................
.........แผ่น
(ข)
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทีม่ ีอายุการรับรองไม่เกิน
1 ปี จนถึงวันเสนอราคา
จานวน.........................แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ
จานวน.........................แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ
จานวน.........................แผ่น
บัญชีผ้ถู ือหุน้ รายใหญ่
จานวน.........................แผ่น
ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
จานวน.........................แผ่น
2. ในกรณี
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นัน้
จานวน.........................แผ่น
(ข)
คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน
จานวน.........................แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
จานวน.........................แผ่น
3.
ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
จานวน.........................แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
-บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน.........................แผ่น
-บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
จานวน.........................แผ่น

-2 (ข)

ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทีม่ ีอายุการรับรองไม่เกิน
1 ปี จนถึงวันเสนอราคา
จานวน.........................แผ่น
บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผู้จดั การ
จานวน.........................แผ่น
ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
จานวน.........................แผ่น
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทีม่ ีอายุการรับรองไม่เกิน
1 ปี จนถึงวันเสนอราคา
จานวน.........................แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ
จานวน.........................แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ
จานวน.........................แผ่น
บัญชีผ้ถู ือหุน้ รายใหญ่
จานวน.........................แผ่น
ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
จานวน.........................แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(................................................)
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1. แคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จานวน.......................แผ่น
2. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
จานวน.......................แผ่น
3. หลักประกันซอง จานวน...............
........แผ่น
4. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) จานวน..........
.............แผ่น
.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………….............…………………………………………………...
………………………………………………………………………..…………………………………...........................
.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………….............…………………………………………………...
………………………………………………………………………..…………………………………...........................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................ผูประสงค์
้
จะเสนอราคา
(...................................................)
ประทับตรา (ถ้ามี)

แบบ กวอ.011 (ภาคผนวก 23)
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือแสดงเงือ่ นไขนี้ เป็นหนังสือทีจ่ ัดทาขึน้ เป็น 3 ฝ่าย ระหว่าง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดย...............................................................................
ในฐานะประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่“ผูา้รับบริการ”
โดย ……………………………………………………………………...(ชื่อบริษัทตลาดกลาง) ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า“ผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และบริษัท/ห้าง/ร้าน.............................................................................บง
..........................................................(ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจากัด,บริษัทมหาชน,ห้างหุ้นส่วนจากัด ฯลฯ)
โดย....................................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้ง 3 ฝ่ายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิดักงส์นี้
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต
ผู้รับบริการประสงค์จะเปิดทาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดข้อกาหนด
หรือประกาศของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เรื่องประมูลจัดซื้อชุดกล้อง
ส่องตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวล
สัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสงซีนอน และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จานวน 1 ชุด เลขที่…………….
E.........../2560 ลงวันที่..........................................และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์ จะ
ให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงดาเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
และผู้ที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เรื่องประมูลจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น
และกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสงซีนอน และมีระบบ
ปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จานวน 1 ชุด เลขที.่ .E............../2560 ลงวันที่.........................................
และจะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น
2. ข้อกาหนดอื่น
2.1 หน้าที่ของผู้มีสิทธิเสนอราคา
2.1.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดโดย
ต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน 3 คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนได้แต่สามารถถอดถอนผู้แทนบางคน
ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งได้
2.1.2 เมื่อการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่ง
ของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคา
ตามแบบ กวอ.007 ที่กรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นามามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาที่ผู้มีสิทธิ เสนอ
ราคาประจาอยู่ จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้
2.1.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทาการศึกษาประกาศการประมูลของผู้รับบริการและ
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องศึกษาและทาความเข้าใจระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้
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-22.1.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทาการศึกษาระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธี ประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร(www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซต์ของ
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา เลขาคณะรัฐมนตรี (www.ratchakitcha.soc.go.th)
2.2 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา
ให้ผู้รับบริการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5 ของวงเงิน
ที่จัดหา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากระทาผิดเงื่อนไข ดังนี้
2.2.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด
2.2.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
2.2.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่ กวอ. กาหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูลฯ หรือเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) แต่ละครั้งที่เสนอลดราคาน้อยกว่า 20,000.- บาท
2.2.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ กวอ.007 แบบยืนยันราคาสุดท้าย
ในการเสนอราคา
2.3 ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
ต้องจ่ายชาระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจานวน
เงิน…………………....…..….... บาท(.........................................................................................................................)
วอักษร
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว) โดยจ่ายชาระงวดเดียตัวภายใน
30 วันนับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ
2.4 การอุทธรณ์การเสนอราคา
กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ
หัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กวอ.) ภายใน
3 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และ กวอ. จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งในระหว่างนี้จะดาเนินการ
ขั้นตอนต่อไปมิได้
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลการเสนอราคา
ประมูลของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จะนาส่งข้อมูล
จากฐานข้อมูลกลางของเครื่องแม่ข่าย (LOG file) และรายงานสรุปผลประมูลต่อผู้รับบริการ เท่านั้น
2.5 การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
2.5.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูลควร
ทาการเสนอราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย 1 นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผื่อเวลาสาหรับการเดินทาง
ของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ Server
2.5.2 จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจาก
เครื่องแม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น
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-3ทัง้ 3 ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เอกสารการประมูล เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประมูลฯ ในวันและเวลาดังกล่าว
ชื่อ ............................................................... ผู้รับบริการ
(...........................................................)
ตาแหน่ง......................................................
ชื่อ .............................................................. ผู้ให้บริการตลาดกลาง
(............................................................)
ตาแหน่ง...................................................
ชื่อ............................................................... ผู้มีสิทธิเสนอราคา
(..............................................................)
ตาแหน่ง .......................................................

บทนิยาม
“ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรือสามารถใช้อานาจ
ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่
กรุงเทพมหานคร และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ใน
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า
(ก) กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ด้วยกันหมายความว่าผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(ข) กรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่น
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัดหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว
/-2-

-2ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่
เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกัน ให้ถือว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะ
ใช้กาลังประทุษร้ายหรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งรายใด
เป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับกรุงเทพมหานคร หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือเพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบกรุงเทพมหานคร โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
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