- ร่าง -

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 KW
พร้อมการเชื่อมต่อระบบรังสีวิทยา (Digital Mobile System) จานวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 KW พร้อมการเชื่อมต่อระบบ
รังสีวิทยา (Digital Mobile System) จานวน 1 ชุด
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบั ญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
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-2กาหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่............................................ระหว่างเวลา
.........................น. ถึง.......................น. ณ ฝ่ ายพัส ดุ ชั้น 2 อาคารเอื้ อประชา โรงพยาบาลกลางและแจ้ ง ผล
การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเบื้ อ งต้ น ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาทุ ก รายทราบ ภายในวันที่....................................
กาหนดเสนอราคาในวันที่..............................................ตั้งแต่เวลา............................เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา
โรงพยาบาลกลาง สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่........................................................ถึงวันที่...........................................................
ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.msd.bangkok.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2220 8000 ต่อ 22200 - 3
โทรสาร0 2225 1830 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)...................................................
(..............................................)
ตาแหน่ง ..................................................
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เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่…………………………..
การซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 KW
พร้อมการเชื่อมต่อระบบรังสีวิทยา (Digital Mobile System) จานวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่………………………………………….
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 KW พร้อมการเชื่อมต่อระบบ
รังสีวิทยา (Digital Mobile System) จานวน 1 ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-1)
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.011)
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6.บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 กฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539
1.9 เงื่อนไขแนบท้ายประกาศ
1.10 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
1.11 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1.12 บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
1.13 พิธีปฏิบัติในการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันแก่ส่วนราชการ
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-22. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ ประสงค์เสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกั บผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่ สั ญญาต้ องรั บ จ่ ายเงิ นผ่ านบั ญชี ธ นาคาร เว้ นแต่ การจ่ ายเงิ นแต่ ละครั้ งซึ่ งมี มู ล ค่ าไม่ เกิ น
สามหมืน่ บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.8 เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การจัดทา
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
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-3(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามแบบ กวอ. 011 (ภาคผนวก 23)
(3) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-1)
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องยื่ นข้ อเสนอตามแบบที่ ก าหนดไว้ ในเอกสารประมู ลซื้อด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วันนับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 120 วันนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าวไปพร้อ มเอกสารส่ว นที่ 1 และเอกสารส่ว นที่ 2เพื่ อ ประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้กรุงเทพมหานครจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้ ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 7 วัน
4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ.......-..... (หน่วย)เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่
เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วกรุงเทพมหานครจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
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-44.6 ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู ร่าง
สัญญารายละเอีย ดคุณ ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้ว นและเข้าใจเอกสารประมูล ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อ ตาม
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ..............................”ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ ในวันที่.......................................ตั้งแต่เวลา........................น. ถึงเวลา
.......................น. ณ ฝ่ า ยพั ส ดุ ชั้ น 2 อาคารเอื้ อ ประชา โรงพยาบาลกลาง
เมื่อ พ้น กาหนดเวลายื่ นเอกสารประมูล ซื้ อด้ ว ยระบบอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ แล้ ว จะไม่ รับ เอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะดาเนิ น การตรวจสอบคุ ณสมบั ติข อง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่ อนหรือในขณะที่มี
การเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้ นออกจากการเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ จัดหาพัสดุ ภายใน3 วัน
ทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาต่าสุดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ระบบจะขยายเวลา
ออกไปอีก 3 นาทีโดยอัตโนมัติ และเมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่อาจชี้ขาดได้ระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติไปอีก
ครั้งละ 3 นาทีจนกว่าจะมีผู้เสนอราคาต่าสุดเพียงรายเดียว
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-5หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า กระบวนการเสนอราคา
ซื้ อด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ประสบข้ อขั ดข้ องจนไม่ อาจด าเนิ นการต่ อไปให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาที่ ก าหนดไว้
คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จาก
ขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่ากระบวนการเสนอ
ราคาจะไม่แล้วเสร็จได้ โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคา
ใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส งวนสิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจ
ดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประมูลฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร
4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 5,500,000.-บาท
(ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคา
ขั้นต่า Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอราคา
ครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดราคาแล้ว
(6) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องลง
ลายมือชื่อยืนยันราคาในแบบ กวอ. 007 ต่อประธานคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยัน
จะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(7) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดประมูลของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวัน เวลา และสถานที่ ที่กรุงเทพมหานคร
กาหนด ทั้งนี้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (แบบ กวอ.004) ให้ทราบต่อไป
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวัน..............................................................
ตั้งแต่เวลา...............................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอ
ราคา (แบบ กวอ.004) ให้ทราบต่อไป
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-6(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บ ไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
อิเล็กทรอนิกส์ต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้อ งวางหลัก ประกัน ซองพร้อ มกับ การยื ่น ซองข้อ เสนอด้า นเทคนิค
จานวน 275,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลกลาง) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ าประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ บรรษั ท เงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรุงเทพมหานครจะคืนให้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้ นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
ต่าสุดเป็นเกณฑ์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการดาเนิน การประมูล ด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์จ ะไม่รับ พิจ ารณาข้อ เสนอของ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายนั้น เว้น แต่เป็น ข้อ ผิด พลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูล
ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
กรุงเทพมหานครเท่านั้น
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-76.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
(2) เสนอรายละเอีย ดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประมูล ซื้อด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสิน การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสั ญญาคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานครเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตั ดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่ า งเป็ น ธรรม ตามข้ อ 1.6กรุ ง เทพมหานครมี อ านาจที่ จ ะตั ด รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาดั ง กล่ า ว และ
กรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ ช นะการประมูล ซื้อด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิก ส์ (ผู้ ค้า ) สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กรุงเทพมหานครอาจจะพิจารณาจัดทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.4ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้ว น
ภายใน 5 วันทาการของทางราชการ หรือกรุงเทพมหานครเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ7.1ผู้ชนะ
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดัง ระบุในข้อ 1.4 หรือในกรณีที่
หลายหน่วยงานรวมกันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาสัญญากับ
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแต่ละหน่วยงานโดยตรงภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
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-8หลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้
หน่วยงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลกลาง) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน ข้อ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคา
สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า…2…ปี..-….เดือนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน.....7.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคามี สิ ทธิ เสนอขอรั บเงิ นล่ ว งหน้ าในอั ตราไม่ เกิ นร้ อ ยละ..-...ของราคาสิ่ งของ
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 (3) หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (3) ให้แก่กรุงเทพมหานครก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานรังสีวิทยา เงินกู้จาก......-.....และเงินช่วยเหลือ
จาก……. -………
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ หน่ ว ยงานได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น นอกงบประมาณ ประเภท
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 เงินกู้จาก………-………..และเงินช่วยเหลือ
จาก………-………..แล้วเท่านั้น
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-911.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคามีซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได้ ยื่ น เอกสารการประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ อ
กรุงเทพมหานครแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่กรุงเทพมหานครกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ
11.5กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานกฎหมายและคดี

(ลงชื่อ)…………………………………..…………………
(...........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
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- 10 หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกั น คือ
ช่วงแรกตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
* ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ดาเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจาเป็น
** ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดซื้อหรือจ้างเป็นผู้ลงนาม
*** การใช้ดุลยพินิจตามเงื่อนไขที่ กาหนด ข้อ 6.5 หน่วยงานจะต้องใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งใน
ด้านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ
สาหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตามข้อ 2.5– 2.8 เป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้น
ต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากคานวณ
แล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อ
ความชัดเจน และป้องกันความผิ ดพลาดในการเสนอราคาขั้น ต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประมูลฯ
155,657,000 บาท คานวณร้ อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้กาหนดการเสนอ ลดราคาขั้น ต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 44,567,500 บาท คานวณ
ร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้น ต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 7,759,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้
กาหนดการเสนอลดราคาขั้น ต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณีกาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่
น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้ และ
การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอลดราคาตามที่ กาหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณี
การจัดหาพัสดุที่ห น่วยงานจะจัดหาพัสดุ กาหนดให้ เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่ว ย เห็นควรให้
หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นได้
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