
24/9/2561 ตวัอยา่งรา่งประกาศเชญิชวน

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 1/2

ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือเครื่องอบฆาเชื้อดวยระบบไฮโดรเจนเปอรออกไซดพลาสมา (ขนาดไมนอยกวา ๑๓๐ ลิตร)

จํานวน ๑ เครื่อง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆาเชื้อดวยระบบไฮโดรเจนเปอร

ออกไซดพลาสมา (ขนาดไมนอยกวา ๑๓๐ ลิตร) จํานวน ๑ เครื่อง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) ตาม

รายการ ดังน้ี

 

 เครื่องอบฆาเช้ือดวยระบบไฮโดรเจน

เปอรออกไซดพลาสมา (ขนาดไมนอย

กวา ๑๓๐ ลิตร)

จํานวน ๑   เครื่อง

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหารอากาศ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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                 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 ๘

ตุลาคม 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 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทนิรันดร พิเดช)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) 
จ านวน ๑ เครื่อง  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                                                           

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๒,๔๐๐,๐๐๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๔ ก.ย. ๖๑                                                 .        

เป็นเงิน           ๒,๔๐๐,๐๐๐          บาท   ราคาต่อหน่วย       ๒,๔๐๐,๐๐๐        บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  สืบจากผู้ประกอบการ จ านวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัทลอนเจวิที เฮ็ลธแคร์ และบริษัทจอห์นสัน  
แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 
๔.๒                                                                                                                       .                                 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

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

เลขที่  ๑๔/๖๒

การซื้อเครื่องอบฆาเชื้อดวยระบบไฮโดรเจนเปอรออกไซดพลาสมา (ขนาดไมนอยกวา ๑๓๐ ลิตร) จํานวน ๑

เคร่ือง

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

 เครื่องอบฆาเช้ือดวยระบบไฮโดรเจน

เปอรออกไซดพลาสมา (ขนาดไมนอย

กวา ๑๓๐ ลิตร)

จํานวน ๑   เครื่อง

 
พัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย พอ.ท่ี ๗๓/๖๑ จํานวน ๓ หนา

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะ
 

                          ๑.๘     แบบฟอรม ยี่หอ รุน ผลิตภัณฑประเทศ

                 * เง่ือนไขเพ่ิมเติม
 

                   -  การจัดซื้อหรือจัดจางคร้ังนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV
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ปงบประมาณ ๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อ

การจัดหาในคร้ังดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได
 

                   -  หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมที่แกไขเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับเรื่อง คํ้าประกัน มีผลบังคับใช คูสัญญาจะตองนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเงื่อนไขสอดคลองกับบทบัญญัติ

ใหมของกฎหมายตามแบบท่ี กวพ. จะไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต

วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา
 

                     ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

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 เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ
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                         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)   ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบจดทะเบียน

สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

                                           (๔.๒)   ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยที่

ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

                                   (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 ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   แบบฟอรม ยี่หอ รุน ผลิตภัณฑประเทศ 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)
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                                           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     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่อง

อบฆาเชื้อดวยระบบไฮโดรเจนเปอรออกไซดพลาสมา (ขนาดไมนอยกวา ๑๓๐ ลิตร) จํานวน ๑ เครื่อง ไปพรอมการ

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึด

ไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ

ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕
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(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     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.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขทีก่รมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
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อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ท้ังกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

ส่ิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
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                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป      นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
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สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมแพทยทหารอากาศ

 ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
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