
                                                    

 

 

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อยา จ านวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                      

            กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา จ านวน ๓ รายการ  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 

๑. ยา AZILSARTAN TABLET 40 mg. (1 BX./28 TB.)  จ านวน  ๓,๕๐๐  กล่อง 

๒. ยา PRAVASTATIN 40 mg. (1 BX./30 TB.)            จ านวน  ๓,๐๐๐  กล่อง   

๓. ยา IRBESARTAN 300 mg. HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg. (1 BX./28 TB.) 

                                                                        จ านวน  ๒,๐๐๐  กล่อง                                  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

           ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือดังกล่าว 

           ๒.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

           ๓.  ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมแพทย์ทหาร
อากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

         ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

         ๕.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ.ก าหนด  

              ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

               ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

              ๘.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแตล่ะครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 



 
-๒- 

                     ก าหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.   

                     ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระหว่างวันที่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที ่     
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.medical.rtaf.mi.th หรือ www. gprocuement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                 พลอากาศโท   ศักดา  สุจริตธรรม 
    (ศักดา  สุจริตธรรม) 

         เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 
๑. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาซ้ือยา  จ านวน ๓ รายการ โดยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 
เลขที่    ๒/๕๙)                                                                                                             .  

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ      กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                         . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร              ๖,๒๗๖,๖๒๐                                                  บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)        ๒๘ ก.ค.๕๘                                                         .        

เป็นเงิน                                           ๖,๒๗๖,๖๒๐                                                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคาบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี ๐๖๓๐๓๑๒๕                            . 
๔.๒  ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๐๙/๕๘                                                                                       . 
๔.๓  ใบสั่งซื้อเลขท่ี ๖๑๐/๕๘                                                                                       . 
๔.๔  ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๓๕/๕๘                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน       น.ท.หญิง นารีรตัน์  รู้กิจนา                .                                                                       
 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่ ๒/๕๙ 

ประกวดราคาซื้อยาจ านวน ๓  รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศ   กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ลงวันที ่ ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘         

    ................................................. 

                    กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา จ านวน ๓ 
รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ 

๑. ยา AZILSARTAN TABLET 40 mg. (1 BX./28 TB.) จ านวน  ๓,๕๐๐  กล่อง 

๒. ยา PRAVASTATIN 40 mg. (1 BX./30 TB.)          จ านวน  ๓,๐๐๐  กล่อง   

๓. ยา IRBESARTAN 300 mg. HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg. (1 BX./28 TB.)  

                                                                      จ านวน   ๒,๐๐๐  กล่อง 

                     ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ฉบับนี้โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                     ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒   แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓   แบบสัญญาจะซื้อจะขาย 
                          ๑.๔   แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)    หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)    หลักประกันสัญญา 
                                    (๓)    หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                          ๑.๕   บทนิยาม 
                                    (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (๑)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
             ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                
                  ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                  ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแลว้  

- ๒ - 



หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
                 ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                  ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
                 ๒.๖   ผู้เสนอราคาเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม 
                 ๒.๗  บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                 ๒.๘  บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Government Procurement : e-GP )  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                  ๒.๙   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                ๓.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                        ๓.๑     ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                              (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                              (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด     ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้าม)ี  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
 

- ๓ - 
                                      (๔)   เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 



                                             (๔.๑)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี 
                                           (๔.๒)  หนังสือรับรองอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งของให้
คณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ์ 
                                           (๔.๓)  หนังสือรับรองยินดีให้แลกเปลี่ยนก่อนหมดอายุ ๖ เดือนหรือเมื่อ
เปลี่ยนสภาพก่อนหมดอายุ(ในจ านวนเท่ากัน)  
                                           (๔.๔)  ใบส าคัญขึน้ทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน(น าเข้ามาในราชอาณาจักร) 
                                             (๔.๕)  ใบอนุญาตน าเข้าหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน เข้ามาในราชอาณาจักร 
                                           (๔.๖)  ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน                                 
                                    (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)   แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                      (๒)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ 
อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                      (๓)  หลักประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕  

                                      (๔)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
                     ๔. การเสนอราคา 
                        ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทิ้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 
                         ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น 
ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่รวมภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบ
พัสดุให้ ณ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

                          ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า        ๙๐      วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุตามจ านวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราว 
ๆ ไป มีก าหนดเวลานับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                         ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ                               
ยา จ านวน ๓ รายการ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ 

- ๔ - 
 
                               ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  มีความประสงค์



จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
ตรวจสอบภายใน        ๓        วัน 
                           ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน       -       (หน่วย)  เพ่ือใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ภายในวันที่            -       ระหว่างเวลา......- 
..........น. ถึง       -       น.  ณ                     -                   ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
                           ๔.๖  ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ                             
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                           ๔.๗  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่ ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  

                    เมื่อพ้นก าหนดเวลาการยื่นข้อเสนอแล้ว  จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
                   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคา 
                    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคาเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕(๒) และคณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้มิสิทธิได้รับการ 
คัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ 
ราคาเสนอรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระท าดังกล่าว 

                       ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาเสนอรายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
เป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 
 

- ๕ - 

                        ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคา ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 



                    ๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

                           (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                           (๒)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                           (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

                           (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 

                           (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ WWW.gprocurement.go.th 

                     ๕. หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้เสนอราคาเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา 
โดยใช้หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ (๑) 
เป็นหลักประกันจ านวน       ๓๑๓,๘๓๑.๐๐      บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนสามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
                หลักประกันการยื่นข้อเสนอตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรกจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท า
สัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาเสนอได้พ้นข้อผูกพันแล้ว 
                  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

                 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                     ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑร์าคาต่ าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
                      ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสาร e-bidding ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 
 
 
 
 

- ๖ - 
 
                       ๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                              (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ของกรม 

http://www.gprocurement.go.th/


                              (๒) ไมก่รอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาเสนออย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                              (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาเสนอรายอ่ืน 
                       ๖.๔ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
                       ๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                       ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าว
ออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                    ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                 ๗.   การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๗.๑  ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                    ๗.๒  ในกรณีทีผู่้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ 
ของทางราชการหรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน   ๑๕   วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ 
 

- ๗ - 
 
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ    ๕    ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้
กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    เงินสด 
                                   (๒)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่



เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
                                   (๓)   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) 
                                   (๔)   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคาร ที่ กวพ.ก าหนด  
                                   (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                   ๘.  อัตราค่าปรับ 
                         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
                   ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                      ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า       -        เดือน       -       ป ีนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ 
ได้ดีดังเดิมภายใน     -       วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                     ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                             ๑๐.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินรายรับของสถานพยาบาล กองเวช
ศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 

                             การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินรายรับของ
สถานพยาบาล กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ แล้วเท่านั้น 
                              ๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 

 
- ๘ - 

 

ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                      (๑)   แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียว 



กับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                       (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                             ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งกรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง 
ราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน 
การยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
                              
 
 
                                                                                กรมแพทย์ทหารอากาศ 

                                                                    นาวาอากาศเอกหญิง  ศิริพร  สงวนประสาทพร 

                                                                ผู้อ านวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

                                                                           วันที่   ๒๘   กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๘            
  

 
 

 
 

 


