
                                                    

 

 

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อ น้้ายาส้าหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา  
ซึ่งต้องใช้กับเครื่อง Sysmex รุ่น XT-1800i จ้านวน ๖ รายการ  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                      

            กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามรายการ ดังนี้ 

  ๑.   น้้ายาส้าหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว 4-5 L จ้านวน     ๘   PG 

  ๒.   สีฟลูออเรสเซนต์ส้าหรับแยกเม็ดเลือด ( 42 ML x 3)  จ้านวน     ๕   PG 

  ๓.   น้้ายาส้าหรับแยกเม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิล ( 4-5 L)  จ้านวน     ๘  PG 

  ๔.   น้้ายาส้าหรับแยกตรวจวัดฮีโมโกบิน (5 L)  จ้านวน     ๑   PG 

  ๕.   น้้ายาตรวจส้าหรับเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือด (1 x20L)  จ้านวน   ๖๐   PG 

  ๖.   ชุดน้้ายาควบคุมคุณภาพ [CONTROL SET, LEVEL 1 LOW, LEVEL 2 NORMAL, 
LEVEL 3 HIGH ]   จ้านวน   ๒๐  PG 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

           ๑.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 

           ๒.   ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   

           ๓.   ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมแพทย์
ทหารอากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

         ๔.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

         ๕.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท้าสัญญาตามท่ี กวพ.ก้าหนด  

              ๖.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

๗.บุคคล... 
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               ๗.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

              ๘ .   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                     ก้าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.   

                     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระหว่างวันที่  ๒๖ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต ์www.medical.rtaf.mi.th หรือ www. gprocuement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                 พลอากาศโท   ศักดา  สุจริตธรรม 
    (ศักดา  สุจริตธรรม) 

         เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  
 
 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ         ประกวดราคาซ้ือน้้ายาส้าหรบัการตรวจหาทางโลหิตวทิยา จ้านวน ๖ รายการ               . 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  e-bidding ( เลขที่ ๑๘/๕๙ )                                                  .  
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ             กรมแพทยท์หารอากาศ                                                   . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๘๔๖,๗๗๓.๓๙                                               บาท 
๓. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)           ๒๖ ส.ค.๕๘                                                       .       
    เป็นเงิน                                   ๘๔๖,๗๗๓.๓๙                                                          บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคาบริษัท เมดิทอป จ้ากัด เลขที่ ก.066060758                                                . 
๔.๒  ใบสั่งซื้อ ปี ๕๗ และปี ๕๘ เลขที่ ๕๘๘/๕๗, ๒๘๕/๕๘                                                    . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 
๔.๕                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน      น.ท.หญิง นารีรัตน์ รู้กิจนา                   .                                                                       
 

 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่ ๑๘ / ๕๙ 

การซื้อ น้้ายาส้าหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา  
ซึ่งต้องใช้กับเครื่อง Sysmex รุ่น XT-1800i จ้านวน ๖ รายการ  

ตามประกาศ   กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ลงวันที ่๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘         

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

                    กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้ 

  ๑.   น้้ายาส้าหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว 4-5 L จ้านวน     ๘   PG 

  ๒.   สีฟลูออเรสเซนต์ส้าหรับแยกเม็ดเลือด ( 42 ML x 3)  จ้านวน     ๕   PG 

  ๓.   น้้ายาส้าหรับแยกเม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิล ( 4-5 L)  จ้านวน     ๘  PG 

  ๔.   น้้ายาส้าหรับแยกตรวจวัดฮีโมโกบิน (5 L)  จ้านวน     ๑   PG 

  ๕.   น้้ายาตรวจส้าหรับเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือด (1 x20L)  จ้านวน   ๖๐   PG 

  ๖.   ชุดน้้ายาควบคุมคุณภาพ [CONTROL SET, LEVEL 1 LOW, LEVEL 2 NORMAL, LEVEL 3 HIGH ]
           จ้านวน   ๒๐  PG 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้โดยมี
ข้อแนะน้า และข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้ 
                    ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                           ๑.๑   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้านวน ๔ หน้า 
                           ๑.๒   แบบใบเสนอราคาท่ีก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                           ๑.๓   แบบสัญญาจะซื้อจะขาย 
                           ๑.๔   แบบหนังสือค้้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                           ๑.๕   บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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                           ๑.๖   แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                   ๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                
                           ๒.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                           ๒.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                           ๒.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๕ 
                           ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                           ๒.๕   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท้าสัญญาตามท่ี กวพ. ก้าหนด 
                           ๒.๖   ผู้เสนอราคาเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม  
                           ๒.๗   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
                           ๒.๘   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Government Procurement : e-GP )  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                           ๒.๙   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                   ๓.   หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                            ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐาน ยืน่มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑   ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                            (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ้านาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
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                                   (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน 

ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่ 
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

                                   (๔)   เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                                          (๔.๑)   ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                          (๔.๒)   หนังสือรับรองอายุการใช้งาน                                                               
                                                  (๔.๒.๑) น้้ายาล้าดับที่ ๑ - ๕ มีอายุใช้งานอย่างน้อย ๖ เดือน 
                                                  (๔.๒.๒) น้้ายาล้าดับที่ ๖ มีอายุใช้งานอย่างน้อย ๒ เดือน  
                                                    นับจากวันส่งของให้คณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ์ 
                                          (๔.๓)   หนังสือรับรองยินดีให้แลกเปลี่ยน  
                                                  (๔.๓.๑) น้้ายาล้าดับที่ ๑ - ๕ ยินดีให้แลกเปลี่ยนก่อนหมดอายุ ๓ เดือน 
                                                  (๔.๓.๒) น้้ายาล้าดับที่ ๖ ยินดีให้แลกเปลี่ยนก่อนหมดอายุ ๑ เดือน 
หรือเมื่อเปลี่ยนสภาพก่อนหมดอายุ (ในจ้านวนที่เท่ากัน) 
                                          (๔.๒)   ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียน
สถานประกอบการน้าเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกโดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
                                          (๔.๓)   ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบอนุญาตน้าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออก
ให้โดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
                                   (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนบในข้อ ๑.๖ (๑) 

                          ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)   แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๒)   หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ  
อ้านาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
                                   (๓)   หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕  
                                   (๔)   บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
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                   ๔.   การเสนอราคา 
                          ๔.๑   ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทิ้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                           ๔.๒   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ 
ณ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
                                   ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก้าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า        ๙๐       วัน นับแต่วันเสนอ
ราคา โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                           ๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดเุป็นไปตามสาระของสัญญาจะซื้อจะขายที่
ทางราชการก้าหนดนับตั้งแต่ลงนามในสัญญา ถึง ๓๐ ก.ย.๕๙ 
                           ๔.๔   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
น้้ายาส้าหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา ซึ่งต้องใช้กับเครื่อง Sysmex รุ่น XT-1800i จ้านวน ๖ รายการ ไปพร้อมใบ
เสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรมจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส้าหรบัแคตตาลอ็กทีแ่นบให้พิจารณา หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน        ๓        วัน 
                           ๔.๕   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ้านวน       -       (หน่วย)  เพ่ือใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ภายในวันที่      -     ระหว่างเวลา      -       น.  ถึง       
-       น.  ณ                     -                   . 
                                   ทัง้นี ้กรมจะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่
เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
                           ๔.๖   ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ                             
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                           ๔.๗   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา     ๐๘.๓๐    น.    ถึง    ๑๖.๓๐     น.  
                                   เม่ือพ้นก้าหนดเวลาการยืน่ข้อเสนอแล้ว  จะไม่รบัเอกสารการยืน่ข้อเสนอใด ๆ โดยเดด็ขาด 
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                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์  จะดา้เนนิการตรวจสอบคุณสมบตัิ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
                           หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ก่อนหรอืในขณะทีมี่การ
พิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคาเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 

                            ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายชือ่ออกจากการเปน็ผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเปน็ผูเ้สนอราคาเสนอทีมี่
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาเสนอรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
เป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

                            ในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเหน็ว่าการยกเลกิการ
พิจารณาผลการเสนอราคา ที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ้านาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                            ๔.๘   ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้
                                    (๑)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๒)   ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                    (๓)   ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก้าหนด 
                                    (๔)   ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                                    (๕)   ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                    ๕.   หลักประกันการเสนอราคา 
                           ผูเ้สนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ้านวน       -       บาท (        -         ) 
                           ๕.๑   หนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                           ๕.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางธนาคาร 
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                           ๕.๓   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                           กรณีท่ีผูเ้สนอราคาน้าเช็คทีธ่นาคารสั่งจ่ายหรอืพันธบัตรรฐับาลไทย มาวางเปน็หลกัประกันการ
เสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่           -           ระหว่าง 
เวลา        -          น. ถึง           -           น. 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล้าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท้า
สัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้  

                    ๖.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑   ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์                (หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา)                   .และ 
จะพิจารณาจาก            (ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)                 . 
                           ๖.๒   ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้ 
                                    (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ        -          . 
                                    (๒)               -                  ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ        -          . 
                                    (๓)               -                  ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ        -          . 
                                    (๔)               -                  ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ        -          . 
                                    (๕)               -                  ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ        -          . 
                                   โดยก้าหนดให้น้า้หนักรวมท้ังหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 
                          ๖.๓   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 
                           ๖.๔   กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
                                    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม 
                                    (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
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                                    (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาเสนอรายอื่น  
                           ๖.๕   ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
                           ๖.๖   กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการ  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่  
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท้าโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                           ๖.๗   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก 
และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                                   ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 

                     ๗.   การท้าสัญญาซื้อขาย 
                                ๗.๑   ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วยภายใน  
 ๕ วันท้าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท้าข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท้าสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                           ๗.๒    ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน
ท้าการ ของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องท้าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน   ๑๕   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ    ๕    ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
                                   (๑)   เงินสด 
                                   (๒)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน  ๓  วันท้าการของทางราชการ 
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                                   (๓)   หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) 
                                   (๔)   หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตาม  
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้้าประกันของธนาคาร ที่ กวพ.ก้าหนด  
                                   (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

                   ๘.   อัตราค่าปรับ 
                           ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 

                   ๙.   การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท้าสัญญาซื้อขายตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า น้้ายาล้าดับที่ ๑ - ๕ มีอายุใช้งานอย่างน้อย ๖ เดือน  น้้ายาล้าดับที่ ๖ มีอายุใช้งานอย่างน้อย ๒ เดือน  นับ
ถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     -       วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

                  ๑๐.   การจ่ายเงินล่วงหน้า 
                         ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ     -     ของราคาพัสดุที่เสนอ
ขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้้าประกันของธนาคารใน
ประเทศ  ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการช้าระเงินล่วงหน้านั้น  

                   ๑๑.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                           ๑๑.๑   เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินรายรับของสถานพยาบาล กองเวชศาสตร์
ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 
                                     การลงนามในสัญญาจะกระท้าได ้ตอ่เม่ือกรมไดร้ับอนมัุติเงนิค่าพัสดุจากเงินรายรับของ
สถานพยาบาล กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ แล้วเท่านั้น 
                           ๑๑.๒   เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามท่ีได
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน้าเข้า 
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มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
                                     (๑)   แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                                     (๒)   จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียว กับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                     (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 

                           ๑๑.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งกรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง 
ราชการก้าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกัน  
การยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ 
                           ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
                                                                                กรมแพทยท์หารอากาศ 

                                                                    นาวาอากาศเอกหญิง ศิริพร  สงวนประสาทพร 

                                                                ผูอ้้านวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทยท์หารอากาศ 
                                                                            วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘            
 
 
 

 


