
ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือตูเย็นเก็บศพ ๖ ชอง จํานวน ๑ ตู ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อตูเย็นเก็บศพ ๖ ชอง จํานวน ๑ ตู
 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐

บาท (หน่ึงลานสองแสนบาทถวน) 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 

                       ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
 

                       ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
 

                       ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 

                       ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน
 

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
 

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย
 

                       ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
 

                       ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
 

ดังกลาว
 

                       ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรม ณ
 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
 

                       ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
 

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น
 

                       ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
 

(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
 

                       ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด
 

                       ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
 

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด



                       ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร
 

เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๑

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล

Admin_medical@rtaf.mi.th ภายในวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียด

ดังกลาวผานทางเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน

๒๕๖๐ 
 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทนิรันดร พิเดช)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซื้อตู้เย็นเก็บศพ ๖ ช่อง จ านวน ๑ ตู้  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                             
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                   .                                                                       

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๖ ก.ย. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย     ,๒๐๐,๐๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท วิคตอรี่ อีควิปเมนท์ จ ากัด                                                                                   . 
๔.๒  บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จ ากัด                                                                            .                                 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๕.๑ น.อ.หญิง อิศรญา  สุขเจริญ                                                                                   . 
           ๕.๒ น.ท.หญิง ธารณิี  เวชมนต์                                                                                     . 
           ๕.๓ น.ท.กฤษกมล  สิทธิทูล                                                                                     .  

 
 

 
 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๓๓/๖๑

ประกวดราคาซื้อตูเย็นเก็บศพ ๖ ชอง จํานวน ๑ ตู ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

         กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อตูเย็นเก็บศพ 
๖ ชอง จํานวน ๑ ตู ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และ

มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย พอ.ที่ ๖๓/๖๐ จํานวน ๓ หนา

 ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป

 ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

 (๑)   หลักประกันสัญญา

 ๑.๕     บทนิยาม

 (๑)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

 (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

 ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

 (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

 ๑.๗     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
 

 ๑.๘     ใบเสนอราคาที่ตองแนบใหกับกรมแพทยทหารอากาศ
 

         ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครุภัณฑ.pdf

 ๒.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา

 ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 

 ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
 

 ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
 

 ๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa6V8Xtu76YrUFM%2FM9K0DwwOBwhd2THzCzod%0AbcqXdMnKN8Llq0evJD3s4SdKbjtF%2BJ%2FPmiVdSCWub3Dp0BRPjeXFQwKf5jC9BC%2Fd91fIw7emkqt%2F%0A2Xk3J2P7EWPhy1BUlGphWBrJSRwnmUAgE01aeIeL
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa6V8Xtu76YrUFM%2FM9K0DwwOBwhd2THzCzod%0AbcqXdMnKN8Llq0evJD3s4SdKbjtF%2BJ9gx4xPxSkPww%2BDN%2BqBil%2BjQUial8qy839QpiayBc8TJZ%2B6%0AdaUV9X9D1HQIJXXijpU9JEvDVoWcyTAAwifngs1k


ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
 

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 

                         ๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน
 

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
 

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย
 

                       ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
 

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
 

                       ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
 

ดังกลาว
 

                       ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรม ณ วัน
 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
 

                      ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
 

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น
 

                     ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
 

(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
 

                     ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
 

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ
 

ป.ป.ช. กําหนด
 

                    ๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
 

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
 

                    ๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
 

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว



ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   ใบเสนอราคาแบบที่กรมแพทยทหารอากาศแนบไดตามเอกสารแนบทาย

เพ่ิมเติม 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตอนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   (๑)    ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอรคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอ

ราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ใหผูเสนอราคานําขอมูล PDF File ที่ไดจัดเตรียมไวตาม 4.1 มาดําเนินการบันทึก

และสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ภายในวัน และเวลาที่ประกาศกําหนด โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง ในการบันทึกและสงขอมูล (Upload) ของตนกอนที่จะยืนยันการเสนอราคา

                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา



รวมทั้งส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสง

มอบพัสดุให ณ กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

                                   ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน นับแตวันเสนอราคา

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง

นาม ในสัญญาซื้อขาย

                          ๔.๔     ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

ของ ตูเย็นเก็บศพ ๖ ชอง จํานวน ๑ ตู ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อ

ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนีก้รมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๗     ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอรคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอ

ราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หาก

ปรากฏวาผูเสนอราคารายใดเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัด

รายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ ในขณะที่มี

การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ

๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ

จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผู

ท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่

ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส หนวยงานของรัฐตรวจสอบพบวาผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผูเสนอราคารายใดราย

หน่ึงกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) หนวยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิ

การเปนผูชนะการเสนอราคาโดยไมเรียกผูเสนอราคาเขามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผูเสนอราคาที่กระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเปนผูทิ้งงานได

                          ๔.๘     ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้



                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูเสนอราคาจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

                          ๕.๒     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอเสนอ

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง

เล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระ

สําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น

                          ๕.๓     กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไป

น้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ

จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง

อยางใด หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น

                          ๕.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จ

จริงอื่นใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดัง

กลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

                          ๕.๕     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรม จะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ

การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน

เท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน



                               ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือหนวย

งานของรัฐจะใหผูเสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได หนวยงานของรัฐมีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น ท้ังนี้ ผูเสนอราคาดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ

จากหนวยงานของรัฐ

                          ๕.๖     ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ กรม

มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น

เปนผูท้ิงงาน

                          ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ

ราคาดังกลาวได

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการ

ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับกรมภายใน ๑๕ วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน

หนาน้ัน ไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                 ๗.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ ใหคิดในอัตรา



รอยละ ๐.๒๐ ตอวัน

                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตาม

แบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะ

เวลาไมนอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๙.    ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ

                          ๙.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทาน้ัน

                          ๙.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนําเขามาโดย

ทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๙.๓   ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ ทาง

ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณา ใหเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ

                          ๙.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความ

เห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

 
                          ๙.๕   หนวยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูเสนอราคา

จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐไมได
 

 
                                   (๑)    หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจาง

หรือเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือที่ไดรับการคัด



เลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนหรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

                 ๑๐    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการทั้งนี้ หากผูเสนอราคาที่ไดรับการคัด

เลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว

กรมแพทยทหารอากาศ

 ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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