
                                                     

 

 

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ 

เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                      
            กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

                   เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล     จ านวน    ๒    เครื่อง 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

           ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือดังกล่าว 

           ๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

           ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

         ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค 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 เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

ก าหนด… 

 



-๒- 

                     ก าหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.   

                     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.medical.rtaf.mi.th หรือ www. gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖    กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                          พลอากาศโท กัมปนาท   วีรกุล 
                                                          (กัมปนาท   วีรกุล) 
                                                     เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 

 

      ๑. ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จ านวน ๒ เครื่อง   
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (เลขที่ ........./๖๐)                                                   .  

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ      กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                         . 
      ๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร               ๗,๖๐๐,๐๐๐                                                 บาท 
      ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)              ๑๖ ก.ย.๕๙                                                    .        
เป็นเงิน                                                       ๗,๖๐๐,๐๐๐                                                 บาท 
       ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคาบริษัท ไทย จีแอล จ ากัด                                                                      . 
๔.๒                                                                                                                     . 
๔.๓                                                                                                                      . 
๔.๔                                                                                                                      . 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่ ......๑๑........../ ๖๐ 

ซื้อ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล      

ตามประกาศ   กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙          

................................................. 
                    กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้ 

 เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล     จ านวน    ๒    เครื่อง 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                    ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                           ๑.๑   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุแพทย์ พอ.ที่ ๔๒/๕๖ จ านวน  ๑๐  หน้า 
                           ๑.๒   แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                   ๑.๓   แบบสญัญาซื้อขาย            
                           ๑.๔   แบบหนังสือค้ าประกัน 

                           (๑)   หลักประกันการเสนอราคา (ทางอิเล็กทรอนิกส์) 
                           (๒)   หลักประกันสัญญา  

                                   (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                           ๑.๕   บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                           ๑.๖   แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 -  การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

 
หากม.ี.. 

 



-๒- 

 หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่อง ค้ าประกัน มีผลบังคับใช้ คู่สัญญาจะต้องน าสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่ อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้ก าหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทน
ฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา 

                   ๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                
                           ๒.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  ๒.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                           ๒.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๕ 
                           ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                           ๒.๕   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 
                           ๒.๖   ผู้เสนอราคาเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม 
                           ๒.๗   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                           ๒.๘   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Government Procurement : e-GP )  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                           ๒.๙   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                   ๓.   หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                            ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

                                            (ข) บริษัท... 



 
                                                                       -๓- 
                                            (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้าม)ี  และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญพ่ร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (๑) 
                                   (๔)   เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
                                           (๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถ้ามี) 
                                           (๔.๒) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
                                           (๔.๓) ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบอนุญาตน าเข้าเครื่องมือ
แพทย์ที่ออกให้โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
                                   (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนบในข้อ ๑.๖ (๑) 

                          ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)   แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๒)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
                                   (๓)   หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕  
                                   (๔)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

                   ๔.   การเสนอราคา 
                          ๔.๑   ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทิ้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดง
ตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 



๔.๒… 
-๔- 

                           ๔.๒   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดย
เสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทั้งปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ รพ.กองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี และ รพ.กองบิน ๒๑ อุบลราชธานี 
                                   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                           ๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบภายใน  ๖๐  วัน นับถัดจากลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
                           ๔.๔   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล   ไปพร้อมใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  มีความประสงค์
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน     ๓     วัน 
                           ๔.๕   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน       -       (หน่วย)  เพ่ือ
ใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ภายในวันที่    -   ระหว่างเวลา   -     
น.  ถึง       -       น.  ณ                     -                   . 
                                   ทั้ งนี้  กรมจะไม่ รั บผิ ดชอบในความเสี ยหายใด  ๆ  ที่ เ กิ ดขึ้ นแก่ ตั วอย่ า ง
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
                           ๔.๖   ก่อนการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                           ๔.๗   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา    ๐๘.๓๐    น.    ถึง    ๑๖.๓๐     น.  
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลาการยื่นข้อเสนอแล้ว  จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 
๑.๕(๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม ่
                           หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคาเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง 
 



เป็นธรรม... 
-๕- 

เป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นเป็น
ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                            ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาเสนอรายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจ
อุทธรณค์ าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

                            ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้
ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                            ๔.๘   ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                    (๑)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๒)   ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                    (๓)   ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
                                    (๔)   ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                                    (๕)   ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ร า ค า ด้ ว ย วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ที่ แ ส ด ง ไ ว้ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.gprocurement.go.th 

                    ๕.   หลักประกันการเสนอราคา 
                           ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน  ๓๘๐,๐๐๐  
บาท     (สามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
                           ๕.๑   หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ า
ประกัน  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                           ๕.๒   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางธนาคาร 

๕.๓... 



-๖- 
                           ๕.๓   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                           กรณีที่ผู้ เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่      
-     .ระหว่างเวลา        -          น. ถึง           -           น. 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก 
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

                    ๖.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑   ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  กรมจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์                (หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคา)                   .และ จะพิจารณาจาก            (ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)                 
. 
                           ๖.๒   ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด 
ดังนี้ 
                                    (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ        -          . 
                                    (๒)               -                  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ        -          . 
                                    (๓)               -                  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ        -          . 
                                    (๔)               -                  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ        -          . 
                                    (๕)               -                  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ        -          . 
                                   โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 
                          ๖.๓   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
กรมเท่านั้น 
                           ๖.๔   กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 

(๑) ไม่… 



-๗- 
                                    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม 
                                    (๒) ไมก่รอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาเสนอรายอื่น 
                           ๖.๕   ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่
ถูกต้อง 
                           ๖.๖   กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                           ๖.๗   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                                   ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

                     ๗.   การท าสัญญาซื้อขาย 

                                ๗.๑   ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบ
ถ้วยภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                           ๗.๒    ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ ของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการ 



-๘- 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน   ๑๕   
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ    ๕    ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)   เงินสด 
                                   (๒)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
                                   (๓)   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                                   (๔)   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคาร ที่ กวพ.
ก าหนด  
                                   (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

                   ๘.   อัตราค่าปรับ 

                           ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 

                   ๙.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อ
ขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะ เวลาไม่น้อยกว่า       -        เดือน       ๑       ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     -       วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                  ๑๐.   การจ่ายเงินล่วงหน้า 
                         ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ     -     ของราคาพัสดุ
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารในประเทศ  ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการ
ช าระเงินล่วงหน้านั้น 



- ๙ - 

                   ๑๑.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                           ๑๑.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก เงินงบประมาณปี ๖๐ ของ พอ. 
      การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงิน
งบประมาณปี ๖๐ ของ พอ. แล้วเท่านั้น 
                           ๑๑.๒  เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่
ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ีดังนี้  
                                     (๑)   แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                                     (๒)   จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียว กับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออ่ืนที่มิ ใช่ เรือไทย  ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 
                                     (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                           ๑๑.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งกรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                           ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 
 
 
                                                                                กรมแพทย์ทหารอากาศ 

                                                                  นาวาอากาศเอกหญิง  ศิริพร  สงวนประสาทพร 

                                                                ผู้อ านวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
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