
ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรยระบบดิจิตอล (Digital Radiography System)

ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ย่ีหอ G.E. รุน Difinium ๖๐๐๐ Edition SN.๘๖๑๓๙HL๓ จํานวน ๑ เครื่อง ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรย

ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่หอ G.E. รุน Difinium ๖๐๐๐ Edition SN.

๘๖๑๓๙HL๓ จํานวน ๑ เครื่อง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการ

ประกวดราคาครั้งน้ีเปนเงินท้ังสิ้น ๖๙๖,๕๗๐.๐๐ บาท (หกแสนเกาหมื่นหกพันหารอยเจ็ดสิบบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหาร

อากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด



                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 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 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทนิรันดร พิเดช)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๐๐๖/๖๒

การจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรยระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับ

สัญญาณ ย่ีหอ G.E. รุน Difinium ๖๐๐๐ Edition SN.๘๖๑๓๙HL๓ จํานวน ๑ เครื่อง

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบริการ

บํารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรยระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่หอ G.E. รุน

Difinium ๖๐๐๐ Edition SN.๘๖๑๓๙HL๓ จํานวน ๑ เครื่อง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงานจางเหมาบริการบํารุงรักษา จํานวน ๒ หนา

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     รายละเอียดการจางเหมาบริการบํารุงรักษา
 

* เง่ือนไขเพ่ิมเติม
 

                   - หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมที่แกไขเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับเรื่อง คํ้าประกัน มีผลบังคับใช คูสัญญาจะตองนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเงื่อนไขสอดคลองกับบทบัญญัติ

ใหมของกฎหมายตามแบบท่ี กวพ. จะไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต

วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
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%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
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


                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน

แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง



                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก



วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกกรมผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แตกรมจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกรม

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ



                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม



กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน

หนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ

ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓ งวด ดังนี้
 

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๓.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

บริการบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรยระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่หอ G.E.

รุน Difinium ๖๐๐๐ Edition SN.๘๖๑๓๙HL๓ (๑ ต.ค.๖๑ - ๓๑ ม.ค.๖๒) ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๓ วัน
 

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๓.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

บริการบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรยระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่หอ G.E.

รุน Difinium ๖๐๐๐ Edition SN.๘๖๑๓๙HL๓ (๑ ก.พ.๖๒ - ๓๑ พ.ค.๖๒) ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
 

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๓.๓๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจ

รับมอบงานจาง

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาต



จากกรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๘.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา    -   นับถัดจากวันทีก่รมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑

วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากรายรับสถานพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคาจางจากรายรับสถาน

พยาบาล รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ. แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา



เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางคร้ังน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว
 

 
กรมแพทยทหารอากาศ

 ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) 
ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ G.E. รุ่น Difinium 6000 Edition SN.86139HL3 จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                        ศ                                                                                                           

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๖๙๖,๕๗๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

เป็นเงิน   ๖๙๖,๕๗๐.๐๐  บาท  ราคาต่อหน่วย  ๖๙๖,๕๗๐.๐๐   บาท 
๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  สัญญาจ้างเลขท่ี ๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๗ ส.ค.๖๐. 
๔.๒                                                                                                                       .                                 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๕.๑ น.อ.สยม บุนนาค                                                                                   .                                                                                        
.          ๕.๒ น.ท.หญิง อัญชลี สินธุวรรณะ                                                                              . 
           ๕.๓ ร.อ.พีรพัฒน์ กันตังกุล                                                                                       .  
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