
 
ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน  
ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA   

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                      

  กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา  
เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จ านวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๒,๐๐๐ บาท 
(หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)     

  ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
           ๑.   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
           ๒.    ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
           ๓.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมแพทย์
ทหารอากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
         ๔.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
         ๕.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ.ก าหนด  
              ๖.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ใน ฐานะ เป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
               ๗.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
              ๘.    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                     ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
ใน วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.   
 

ผู้สนใจ... 



- ๒ - 

                     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาได้ในระหว่าง  วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ถึง 
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.medical.rtaf.mi.th หรือ  
www. gprocuement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                 พลอากาศโท  ศักดา  สุจริตธรรม    
    (ศักดา  สุจริตธรรม) 

         เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  
 
 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ        ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและ
แรงดัน ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA  จ านวน ๑๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
(เลขที ่๑๒/๕๙)                                                                                                              .  
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ      กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                          . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๖๔๒,๐๐๐                                                 บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)           ๒๗ ส.ค.๕๘                                                       .       
    เป็นเงิน                                   ๖๔๒,๐๐๐                                                          บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคาบริษัท เดรเกอร์เมดิคัล (ประเทศไทย)  จ ากัด เลขท่ี DMTL2015-010                   . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 
๔.๕                                                                                                                       . 

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

 
 



 

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ๑๒ / ๕๙ 

การจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาณและแรงดัน   
ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA   

ตามประกาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
                     กรมแพทย์ทหารอากาศ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา  เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาณและแรงดัน  
ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จ านวน  ๑๒ เครื่อง  ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพย์ทหารอากาศ                 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสาร e-bidding 

                          ๑.๑     รายละเอียดการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา จ านวน  ๑  หน้า 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     แบบสัญญาจ้าง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                     (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                     (๒)   หลักประกันสัญญา 
                                     (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                     (๔)   หลักประกันผลงาน 
                          ๑.๕    สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖    บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสาร 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

                          ๒.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 

 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QUB5WTHoz1q7A5GReXLtUb
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav
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                          ๒.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

                          ๒.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 

                          ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

                          ๒.๕   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

                          ๒.๖   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม   
      ๒.๗   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า…………………..บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 
                          ๒.๘   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                          ๒.๙   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                          ๒.๑๐  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                   (๔)    เอกสารอื่นๆ  
                                           ๔.๑ หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) เป็นต้น  
                                                   ๔.๒ รายละเอียดการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา ตามข้อ ๑.๑ 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส ์แทน 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

                   ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑   ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  
                                 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     ๙๐      วัน นับแต่วันเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                          ๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดระยะเวลาการจ้างเหมาบริการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
                          ๔.๔   ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๔.๕   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.   



- ๔ - 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด  

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น ผู้เสนอราคา และกรม
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

                          ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

                                   (๔)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 

                                   (๕)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                    ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน               -                บาท  
(             -                 ) 
                          ๕.๑   หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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                          ๕.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของธนาคาร 
                           ๕.๓   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                           กรณีท่ีผูเ้สนอราคาน าเช็คทีธ่นาคารสั่งจ่ายหรอืพันธบัตรรฐับาลไทย มาวางเปน็หลกัประกันการ
เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่
........................ระหว่างเวลา.................................น. ถึง.......................................น. 
                           หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือ
ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                           การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

                    ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                             ๖.๑   ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา  

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ …………….(หลักเกณฑ์ราคา / หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา).............. 

และจะพิจารณาจาก .........(ราคารวม / ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)……….. 

                             ๖.๒   ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า  

ประสิทธิภาพต่อราคา (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
ข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง  
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ 
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น  
         ๖.๔   กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                (๑)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ  
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 
 



- ๖ - 

                (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง  
อย่างใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
                (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น   
      ๖.๕   ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ  
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หาก หลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
      ๖.๖   กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก  การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ  ทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้   รวมทั้งกรมจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการ  โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                                 ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ  
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้น  
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง  อิเล็กทรอนิกส์ให้

เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของ  ผู้เสนอราคารายนั้น 

      ๖.๗   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๖ 
กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
              ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้  

 ๗.   การท าสัญญาจ้าง 

       ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  
กับกรม ภายใน... ………….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ  
ร้อยละ..............ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
       ๗.๑   เงินสด  
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       ๗.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 
๓ วันท าการของทางราชการ  
       ๗.๓   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  
       ๗.๔   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าระกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้  ตาม
แบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  
       ๗.๕   พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                           หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                    ๘.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                           ๘.๑ (ส าหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย) กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่
ได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย ที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้  
                                  (๑) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่
เกิน ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่าย  ให้
ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา   
                                  (๒)  เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ 
ปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม)  ของ
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
                                  (๓)  เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก าหนด 
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า 
overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง ปริมาณงานทั้งหมด
ของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย ตามสัญญา 
                                  (๔)  กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย  
ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร   
                                  กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง เมื่อกรมหรือ  
เจ้าหน้าที่ของกรมได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญา
ทุกประการ กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องาน
ทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ  
                          ๘.๒   กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น        ๒        งวด ดังนี้ 

                                   งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาณและแรงดัน ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA  จ านวน 
๑๒ รายการ (๑ ต.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๓ วัน 
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                                  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา (๑ เม.ย.๕๙ – ๓๐ ก.ย.๕๙) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๓ วัน             

                    ๙.    อัตราค่าปรับ 
                            ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

                   ๑๐.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                             ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตาม
แบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า……-…….เดือน.....๑......ปี  นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน.......-........วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                    ๑๑.   การจ่ายเงินล่วงหน้า  
         ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ …...….ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคาร  
ในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 

                    ๑๒.   การหักเงินประกันผลงาน 
          ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อ
เป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อ 
หน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดย
ผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร  ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๔) หรือหนังสือค้ าประกันของ  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต  ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อกรมเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้  
                             กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง  
พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

                    ๑๓.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ  

           ๑๓.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายรับของสถานพยาบาล 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติ 
เงินรายรับของสถานพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  แล้วเท่านั้น 
 



- ๙ - 

                       ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทั้งสิ้น          ๖๔๒,๐๐๐         บาท         
(หกแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
      ๑๓.๒   เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามท่ีได้  
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง  ดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ  ให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                   (๑)   แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน  ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน  ที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  คมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                                   (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
      ๑๓.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ   
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ  
      ๑๓.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป  ตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

                   ๑๔.   การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                            การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                            สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                   ๑๕.   มาตรฐานฝีมือช่าง 

        เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจาก                       ** หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้** ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ……………….ของแต่ละสาขาช่างแต่
จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้  

 



- ๑๐ - 
        ๑๕.๑ ……………………………………………………………………………………… 
        ๑๕.๒ ……………………...………………………………………………………………… 

                ๑๖.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                        ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้รบัจา้งพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไว้

โดยเคร่งครัด 

 

                                                                                กรมแพทยท์หารอากาศ 

                                                                    นาวาอากาศเอกหญงิ ศิริพร  สงวนประสาทพร 

                                                                ผูอ้ านวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทยท์หารอากาศ 
                                                                               วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘            
 

 

 


