ร่าง
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LEDฯ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
1. หลอดไฟฟ้า LED แบบหลอดยาว ขนาด 18 วัตต์
จานวน 8,000 หลอด
2. หลอดไฟฟ้า LED แบบหลอดสั้น ขนาด 10 วัตต์
จานวน 4,000 หลอด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ประเมิ น สิ ท ธิ ผู้ เ สนอราคาในสถานะที่ ห้ า มเข้ า เสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ คคลที่ จ ะเข้ าเป็ นคู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ งได้ ด าเนิ น การจัด ซื้ อ จัด จ้ า ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่ สั ญญาต้ องรั บและจ่ ายเงิ นผ่ านบั ญชีธนาคาร เว้ นแต่ การจ่ ายเงินแต่ ละครั้ งซึ่ งมี มู ลค่ าไม่ เกิ น
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ก าหนดยื่ น ข้ อ เสนอและใบเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวั น ที่
.......................................................ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครั ฐด้ว ยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่..............................................ถึงวันที่
..............................................ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bsh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3881-4375-8 ต่อ ๑๘๐๒, ๓๘๐๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
/2560
ประกวดราคาซือ้ หลอดไฟฟ้า LEDฯ
ตามประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ลงวันที่
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
...............................................
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
1. หลอดไฟฟ้า LED แบบหลอดยาว ขนาด 18 วัตต์
จานวน 8,000 หลอด
2. หลอดไฟฟ้า LED แบบหลอดสั้น ขนาด 10 วัตต์
จานวน 4,000 หลอด
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา และ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็ นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทาสัญญาตาม
ที่ กวพ. กาหนด
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
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จัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิ นแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น สาเนา
บัตรประจ าตัว ประชาชนของผู้ นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา

ที่มิใช่สั ญชาติไทย ก็ให้ ยื่ น สาเนาหนั งสื อเดิน ทาง หรือผู้ ร่ว มค้าฝ่ ายใดเป็นนิ ติบุคคล ให้ ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๕) บั ญชีเอกสารส่ ว นที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูป PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบ
อานาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(4) บั ญ ชี เ อกสารส่ ว นที่ ๒ ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ ยื่ น พร้ อ มกั บ ใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูป PDF File (Portable Document Format)
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๔.๑ ผู้ เสนอราคาต้อ งยื่ น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ด จ้า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ กาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 180 วันนับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของ หลอดไฟฟ้า LEDฯ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้ เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิ จารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน
๔.๕ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งส่ ง ตั ว อย่ า งของพั ส ดุ ที่ เ สนอ จ านวน ------- รายละเอี ย ด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ส่วนราชการกาหนด โดยลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับ
ในเอกสารด้ว ย พร้ อมสรุ ป จ านวนเอกสารที่จั ดส่ งหรือ นามาแสดง ตามบัญ ชีเ อกสารส่ ว นที่ 2 เพื่ อใช้ใ นการ
ตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่ ....................---..................ระหว่างเวลา .......---.......น.
ถึง ......---........ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบารุงรักษา โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้ง นี้ จั งหวั ดไม่รั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายใด ๆ ที่เ กิด ขึ้ นแก่ ตัว อย่ า งดั ง กล่ า ว
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่ อ นการเสนอราคา ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ ถี่ถ้ว นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ................................................. ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4/คณะกรรมการ...
-4คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่น ตามข้อ
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษ

ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้
ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระทาดังกล่าว
๔.8 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างใดดังต่อไปนี้
รายการที่ 1 หลอดไฟฟ้า LED แบบหลอดยาว ขนาด 18 วัตต์ จานวน 200,000 บาท (สอง
แสนบาทถ้วน)
5.1 หนั ง สื อ ค้ าประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารภายในประเทศตามแบบหนั ง สื อ
ค้าประกัน ดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ (๑)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของธนาคาร
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู้ เสนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่ งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
...............................................ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ตามแบบตั ว อย่ า งหนั ง สื อ ค้ าประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารภายในประเทศ
(หลักประกันการเสนอราคา) กาหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้ห นังสือค้าประกันอิเล็ กทรอนิกส์ของ
ธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดาเนินการดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น
5/(2) กรณี...
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(2) กรณี ที่ กิ จการร่ วมค้าไม่ ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติ บุ คคลใหม่ ให้ ระบุ ชื่ อผู้ เสนอราคา ซึ่ งต้ องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้าร่วมราคากับทางราชการ
ทั้งนี้ “กิจ การร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่ว มค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลาดับแรก
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจ ารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ครั้งนี้ จั งหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผู้ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลั กฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน
ที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ จังหวัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทนเป็นต้น
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-6๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่ ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้ว น
ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กาหนด

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญา
ซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้ วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
7/10.ข้อสงวน...
-7๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินโครงการสนับสนุนการลงทุนการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund)
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติ เงินโครงการสนับสนุน
การลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund) แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่ากา ร
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศ
ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ หลอดไฟฟ้า LED แบบหลอดยาว ขนาด 18 วัตต์ จานวน 8,000 ชุด และหลอดไฟฟ้า LED แบบ
หลอดสั้น ขนาด 10 วัตต์ จานวน 4,000 ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,800,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 29 พฤษภาคม 2560
3.1 หลอดไฟฟ้า LED แบบหลอดยาว ขนาด 18 วัตต์ จานวน 8,000 หลอด ราคาต่อหน่วย 500 บาท
เป็นเงิน 4,000,000 บาท
3.2 หลอดไฟฟ้า LED แบบหลอดสั้น ขนาด 10 วัตต์ จานวน 4,000 หลอด ราคาต่อหน่วย 450 บาท

เป็นเงิน 1,800,000 บาท
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,800,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย และได้รับอนุมัติให้ใช้ราคากลาง
รายการที่ 1 ในวงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) รายการที่ 2 ในวงเงิน 1,800,000 บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายสุรัตน์ สาราญฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ
5.2 นางปวิตรา ทุยดอย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เป็นกรรมการ
5.3 นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เป็นกรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
หลอดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้ง
โรงพยาบาลพุทธโสธร
……………………………………..
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อลดการใช้พลังงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558-2579) กระทรวง
พลังงานและสนับสนุนการอนุรักษ์งานของส่วนราชการ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund) เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงของ

โรงพยาบาลพุทธโสธร
1.2 เพื่อลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่างในหน่วยงานโดยเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน LED
ทดแทนของเดิมที่ใช้พลังงานสูงกว่า
1.3 เพื่อเป็นแหล่งสาธิต ประชาสัมพันธ์ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงภาคประชาชนให้มีการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
2. ความต้องการ
2.1 โรงพยาบาลพุทธโสธร ต้องการจัดซื้อหลอดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้งทดแทนหลอดเดิม ดังนี้
2.1 หลอดไฟฟ้า LED ขนาดไม่เกิน 18 w จานวน 8,000 หลอด
2.2 หลอดไฟฟ้า LED ขนาดไม่เกิน 10 w จานวน 4,000 หลอด
3. ขอบเขต เพื่อลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่างในโรงพยาบาลพุทธโสธร
- โดยการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED ขนาดไม่เกิน 18 w และขนาดไม่เกิน 10 w แทนหลอด
ฟลูออเรสเซนต์
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
4.1 หลอดไฟ LED ชนิด STD 1200 mm ค่ากาลังไฟฟ้าไม่เกิน 18 w และมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า
ที่กาหนด ดังนี้
4.1.1 ค่ามุมกระจายแสงของหลอด (Field Angle C 0/180˚) ไม่น้อยกว่า 125˚
4.1.2 ค่าความถูกต้องของสี Color rendering index > 80 Ra
4.1.3 ประสิทธิภาพการส่องสว่าง Luminous Efficiency 135 lm/w
4.1.4 อุณหภูมิสี Color Temperature 6000 K+ 500
4.1.5 ตัวหลอดไฟมีสีขาวขุ่น (Milky Cover) และทาจากวัสดุชนิดโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)
ไม่นาไฟฟ้าเกรด UL94, V0 ตัวหลอดไฟมีสีขาวขุ่น (Milky Cover) และไม่นาไฟฟ้า
4.1.6 ใช้แรงดันไฟฟ้า Voltage 180 - 240 Vac
4.1.7 ใช้ความถี่ไฟฟ้าที่ Frequency 50 Hz
4.1.8 มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน (Surge Protection) 2 kV (Line Neutral)
4.1.9 ค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า Power factor > 0.96
4.1.10 ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส THDi <5%
4.1.11 ขั้วหลอด Base Type G13
2/4.1.12 ต้องผ่าน
...................................(นายสุรัตน์ สาราญฤทธิ์)
.......................................(นางปวิตรา ทุยดอย)
................................(นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์)

-24.1.12 ต้องผ่านมาตรฐานแสงสีฟ้าในระดับ RG 0

4.1.13 ผ่านการทดสอบการกระพริบ โดยไม่เกิน 37%
4.1.14 ค่า color shif, Du’ v’ ไม่เกิน 0.007 โดยผ่านการทดสอบที่ 1,000 ชั่วโมง
4.1.15 ขนาด Dimension หลอด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 236 - 2548
4.1.16 ได้รับเครื่องหมายประหยัดไฟ ฉลากเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4.1.17 สามารถใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 36 วัตต์
4.2 หลอดไฟ LED ชนิด STD 600 mm ค่ากาลังไฟฟ้าไม่เกิน 10 w และมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่
กาหนด ดังนี้
4.2.1 ค่ามุมกระจายแสงของหลอด (Field Angle C 0/180˚) ไม่น้อยกว่า 125˚
4.2.2 ค่าความถูกต้องของสี Color rendering index > 80 Ra
4.2.3 ประสิทธิภาพการส่องสว่าง Luminous Efficiency 132 lm/w
4.2.4 อุณหภูมิสี Color Temperature 6000 K+ 500
4.2.6 ใช้แรงดันไฟฟ้า Voltage 180 - 240 Vac
4.2.7 ใช้ความถี่ไฟฟ้าที่ Frequency 50 Hz
4.2.8 มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน (Surge Protection) 2 kV (Line Neutral)
4.2.9 ค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า Power factor >0.96
4.2.10 ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส THDi <7%
4.2.11 ขั้วหลอด Base Type G13
4.2.12 ต้องผ่านมาตรฐานแสงสีฟ้าในระดับ RG 0
4.2.13 ผ่านการทดสอบการกระพริบ โดยไม่เกิน 6%
4.2.14 ค่า color shif, Du’ v’ ไม่เกิน 0.007 โดยผ่านการทดสอบที่ 1,000 ชั่วโมง
4.2.15 ขนาด Dimension หลอด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 236-2548
4.2.17 สามารถใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 18 วัตต์
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ หรือประกอบหลอด LED ที่มีโรงงานภายในประเทศ (รง.4) หรือ (กนอ.) ประเภท
ชนิดของโรงงาน ลาดับที่ 72 วัตถุประสงค์จาพวก ประกอบแอลอีดีชิปพร้อมใช้งาน และเป็นตัวแทนจาหน่าย
5.2 มีอายุการใช้งานของ LED Chip ไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง หรือรับประกันผลิตภัณฑ์ 5 ปี กรณี
หลอด LED เสียและต้องส่งเคลมให้ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน โดยเบื้องต้นให้ทางผู้ขายสารองหลอด LED
ไว้จานวน 2%ของจานวนหลอดที่เปลี่ยน
5.3 จะต้องติดตั้งหลอด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิมของโรงพยาบาลฯและต้องถอด ballast และ
Starter ออกและเก็บให้เรียบร้อยตามที่โรงพยาบาลฯกาหนด
5.4 ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบกรณีที่ทาขั้วหลอดไฟฟ้าที่ทาการเปลี่ยนเสียหาย
5.5 การต่อสายต้องใช้ข้อต่อหรือไวร์นัท
5.6 จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001-2008

3/5.7 ต้องมีรับรอง
...................................(นายสุรัตน์ สาราญฤทธิ์)
.......................................(นางปวิตรา ทุยดอย)
................................(นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์)

-35.7 ต้องมีรับรองมาตรฐาน ROHS และ CE
5.8 จะต้องมีใบอนุญาตแบบ มอ.4 ตาม มอก. 1955-2551 หลอด LED ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว
ขั้วหลอดแบบ G13 โดยระบุแรงดันไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าตามข้อมูลนาเสนอทางเทคนิค
5.9 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test Reports) ของหลอดไฟฟ้า LED
ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 และข้อ 5 จากห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ
ห้องปฏิบัติการภายใต้กากับของรัฐ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 17025 ต้องมาจากห้องทดสอบที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC17025
5.10 ผู้เสนอราคาจะต้องทาเครื่องหมายในรายละเอียดให้ตรงกับหัวข้อที่ทางราชการกาหนดไว้
6. เงื่อนไขประกอบ
โรงพยาบาลพุทธโสธร สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้หากไม่ได้รับอนุมัติการโอนเงินจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
7. ระยะเวลาการส่งมอบ
ดาเนินการส่งมอบแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ได้รับใบสั่งซื้อ
8. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง : ราคากลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและผู้เสนอราคา
ไม่ต่ากว่า 3 ราย
………………………………………

คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ลงชื่อ.................……….……………ประธานกรรมการ
(นายสุรัตน์ สาราญฤทธิ์)
ลงชื่อ………………………..……………….กรรมการ
(นางปวิตรา ทุยดอย)

ลงชื่อ…………………….………………….กรรมการ
(นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์)

