ประกาศสํานักยุทธศาสตร
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง
-------------------------------------สํานักยุทธศาสตร มีความประสงคจะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง
จํานวน 9 เครื่อง ดังนี้
1. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 24,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 2 เครือ่ ง
2. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 28,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 3 เครือ่ ง
3. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 32,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 1 เครือ่ ง
4. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 38,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 1 เครือ่ ง
5. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 48,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 1 เครือ่ ง
6. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 18,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
1.เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
2.ไมเปนผูท ี่ถกู ระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชือ่ แลว
3.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคาใหแกสํานักยุทธศาสตร
กรมการแพทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการสอบราคา ครั้งนี้
กําหนดยืน่ ซองสอบราคาวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ในเวลาราชการ ณ กลุมงานอํานวยการ
สํานักยุทธศาสตร กรมการแพทย อาคาร 5 ชัน้ 5
กําหนดพิจารณาผูเสนอราคาที่มีสทิ ธิไดรับการคัดเลือก ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ตั้งแต
เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม 2 สํานักยุทธศาสตร กรมการแพทย อาคาร 5 ชั้น 5 และเปดซองใบเสนอ
ราคา ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ในวัน เวลาและสถานที่เดียวกัน
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดทกี่ ลุมงานอํานวยการ สํานักยุทธศาสตร กรมการ
แพทย อาคาร 5 ชัน้ 5 ระหวางวันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
0 2590 6143 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2554

(นายสุรพงษ ศิวาธรณิศร)
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4 /2554
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง
ตามประกาศสํานักยุทธศาสตร กรมการแพทย
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554
สํานักยุทธศาสตร ซึง่ ตอไปนี้เรียกวา “สํานัก” มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ
เครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง จํานวน 9 เครื่อง ดังนี้
1. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 18,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 1 เครือ่ ง
2. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 24,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 2 เครือ่ ง
3. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 28,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 3 เครือ่ ง
4. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 32,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 1 เครือ่ ง
5. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 38,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 1 เครือ่ ง
6. ชนิดแยกสวน แบบแขวนฝาเพดาน ขนาด 48,000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 1 เครือ่ ง
ซึ่งพัสดุที่จะซือ้ นี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพทีจ่ ะใชงาน
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายการสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แนบใบเสนอราคา
1.3 แนบสัญญาซือ้ ขาย
1.4 แนบหนังสือค้าํ ประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
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2. คุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูทถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบั ผลของการสัง่ ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไมมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสาร หลักฐานยืน่ มาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไวนอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนองานเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน สวนผูจดั การ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจดั การ ผูม ีอํานาจควบคุมและบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิ ุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน ั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุน สวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

-3-

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบคุ คล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลมิใชนิติบคุ คลใหยื่น
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย , สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม (ถามี) สําเนาใบทะเบียนการคาพรอมทั้ง
รายการแสดงวัตถุประสงค ตามที่ไดจดทะเบียนไวตอกระทรวงพาณิชย (โดยเฉพาะการคา ทําสิง่ ของทีเ่ สนอ
ราคา) กรณีผูเสนอราคาในระบบภาษีมูลคาเพิ่มใหแบบเอกสารการจดทะเบียนใชภาษีมูลคาเพิ่ม แบบ ภพ.20
โดยแยกราคาสินคาและแสดงจํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ใหเห็นชัดเจนในใบเสนอราคาดวย
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผเู สนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนองานแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาํ หนดไวในเอกสาสอบราคานี้ โดย
ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการ
ขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย
ทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถกู ตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คา
จดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั้งสงมอบพัสดุให ณ สํานักยุทธศาสตร กรมการแพทย

-4 ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการ
เสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ภายใน 20 วัน
นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ โดยลงชือ่ หรือทําเครื่องหมายกํากับในแคตตาล็อกใหมีครบทุกขอของ
รายละเอียดทีท่ างราชการกําหนด จํานวน 2 ชุด ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกลาวทีก่ องจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงคจะ
ขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน 3 วัน
4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทัง้ นี้ สํานักจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นแกตวั อยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว สํานักจะคืนใหแกผูเสนอราคา
4.6 กอนยืน่ ซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯ ลฯ ใหถี่ถว นและเจาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ ะตกลงยื่นซองสอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 เมื่อยื่นซองเสนอราคาแลว ถามีผูเสนอราคาถอนการเสนอราคาหรือไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในกําหนด ทางราชการขอสงวนสิทธิท์ ี่ถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาเปนผูทงิ้ งานดวย
4.8 ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อ มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท
ชนิดและขนาดเดียวกัน ตั้งแตสามรายขึ้นไป ทางราชการมีความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทาํ ในประเทศไทย
ซึ่งแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑมาตรฐานเทานั้น
ในกรณีพสั ดุ ที่ตองการซื้อเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับ รับรองระบบคุณภาพ
ตั้งแตสามรายขึ้นไป ทางราชการมีความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทาํ ในประเทศไทย ซึ่งผลิตจากโรงงานที่
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเทานั้น
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เครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของ
ผูเขาแขงขันรายอื่นไมเกินรอยละหา จะตอรองราคาผูเสนอผลิตภัณฑแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และผลิต
จากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ รายที่เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองแลวราคาที่ลดลงสูงกวาราคา
ต่ําสุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดใหซอื้ จากผูเสนอราคารายนัน้
4.9 ในกรณีพัสดุทตี่ องการซื้อเปนพัสดุที่มีผูผลิตนอยกวาที่กาํ หนดไวทางราชการ มีความ
ตองการเฉพาะผลิตภัณฑทที่ ําในประเทศไทย ซึง่ แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงานที่ไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพ
การซื้อในกรณีนี้ นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาผลิตภัณฑแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน และ/หรือ ผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ เสนอราคา
สูงกวาราคาต่าํ สุดของผูเขาแขงขันรายอื่นไมเกินรอยละสิบ จะตอรองราคาผูเสนอราคาผลิตภัณฑแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ รายที่เสนอราคา
ต่ําสุด หากตอรองแลวราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละเจ็ด หรืออตราที่ กวพ. กําหนดใหซื้อจาก
ผูเสนอราคารายนัน้
4.10 ในกรณีทพี่ ัสดุที่ตองการซื้อ มีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม
แลว ทางราชการมีความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทาํ ในประเทศไทย
การซื้อในกรณีนี้ นอกจากการจางกอสรางหากมีผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่ไดรับการ
จดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขาแขงขันรายอืน่ ไมเกินรอยละ
เจ็ด จะตอรองราคาผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่ไดรับการจดทะเบียนไวกบั กระทรวงอุตสาหกรรม รายที่เสนอ
ราคาต่ําสุด หากตอรองแลวราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่าํ สุดไมเกินรอยละ หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดใหซื้อจาก
ผูเสนอราคารายนัน้
4.11 การดําเนินการตามขอกําหนดขางตนจะถือตามทีป่ รากฏในบัญชีคูมอื ผูซื้อหรือใบ
แทรกคูมือผูซอื้ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศซื้อ
ถามีผูเสนอราคาผลิตภัณฑทอี่ ยูในระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพหรือการขอ
ใบรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือการขอจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยแนบใบ
รับมาพรอมกับใบเสนอราคา หากผลิตภัณฑนนั้ ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานหรือไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 10 วันทําการ นับจากวัน
ถัดจากวันเสนอราคา แตทงั้ นี้จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ใหถือเสมือนเปนผูเ สนอ
ราคาผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือไดรับ
การจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลวแตกรณี
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4.12 ในกรณีไดดําเนินการตามขอกําหนดแลว แตไมสามารถซื้อได ใหดําเนินการซื้อ
ตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนัน้ แลวแตกรณี
4.13 การซื้อนอกจากที่กลาวไว แตไมรวมถึงการจางกอสราง ใหกําหนดเงื่อนไขใหผูเสนอ
ราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตดวย ในกรณีทผี่ ูเสนอราคาผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตใน
ประเทศไทย หรือกิจการของคนไทยเสนอราคาสูงกวาผลิตภัณฑที่ไมใชมีแหลงกําเนิดหรือไมมีผลิตในประเทศ
ไทย หรือกิจการที่ไมใชของคนไทยไมเกินรอยละหา จะตอรองราคาของผูเสนอราคาผลิตภัณฑทมี่ ีแหลงกําเนิด
หรือผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทยรายทีเ่ สนอถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งมีคุณสมบัติเปน
ประโยชนตอทางราชการ และเสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่าํ สุดไมเกิน
รอยละสาม หรืออัตราที่ กวพ.กําหนดจะซือ้ จากผูเสนอราคารายนัน้
4.14 การเปรียบเทียบราคาจะพิจารณาราคาทีอ่ ยูในฐานเดียวกัน โดยใหพจิ ารณาราคา
รวมภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเวนภาษี ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ แลวแตกรณี
4.15 ราคาที่ซื้อใหพจิ ารณาตามหลักเกณฑที่กาํ หนดสําหรับวิธีซื้อ เวนแตจะเขา
หลักเกณฑ ตาม (4.8), (4.9), (4.10) หรือ (4.11)
4.16 สิ่งของตัวอยางที่สง มาในการยื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการอาจพิจารณายึดไว
เพื่อตรวจทดลองตามที่เห็นสมควร และหากเสียหายเนือ่ งจากตรวจทดลอง ผูเสนอราคาจะไมคิดราคา หรือ
คาเสียหายแตประการใด
เมื่อทราบผลสอบราคา สํานักอาจยึดสิง่ ของตัวอยางไวใหถือวาตัวอยางดังกลาว
ของผูเสนอราคาไวตอไป เพื่อเปนตัวอยางในการสงมอบตามสัญญา
กรณีดังกลาวในวรรคกอน สํานักยึดสิ่งของตัวอยางไวใหถือวาตัวอยางทีย่ ึดไวนนั้ เปน
สิ่งของที่ผูขายไดสงมอบ เวนแตตัวอยางที่ยึดไวเกิดชํารุดเสียหายหรือบุบสลายอันเปนกรณีที่ผูขาย
จะตองรับผิดขอบ หรือสงมอบสิ่งของตามสัญญา ณ สถานที่อื่น ผูข ายจะตองรับผิดชอบในการซอมแซม
แกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีเหมือนเดิมหรือจัดหาสิง่ ของอันใหมมาทดแทนโดยความยินยอมของทาง
ราชการ หรือนําสิ่งของไปสงมอบ ณ สถานที่อนื่ ภายในกําหนดเวลาตามสัญญา จึงจะถือวาสิ่งของนัน้ ไดสง
มอบตามสัญญาเรียบรอยแลว
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4.17 ผูเสนอราคาจะตองยืน่ เอกสารหลักฐานมาพรอมซองใบเสนอราคาที่ปด ผนึกซอง
เรียบรอยจาหนาซองถึงคณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยระบุไวทหี่ นาซอง “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาเลขที่ 4/2554 ” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองเสนอราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ในเวลา
ราชการ ณ กลุมงานอํานวยการ สํานักยุทธศาสตร กรมการแพทย อาคาร 5 ชัน้ 5
เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายชือ่ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนกการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง
ใบเสนอราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.5 (2)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเ สนอราคารายนัน้ ออกจากการเปนผูเ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาทีม่ ีสิทธิไดรับ
การคัดเลือก และสํานักจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท ิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยไดวาผูเ สนอราคารายนัน้ เปนผูท ี่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและ
มิไดเปน ผูริเริม่ ใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถกู ตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถอื เปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาทีม่ ีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุม 2 สํานักยุทธศาสตร กรมการแพทย อาคาร 5 ชั้น 5
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ตั้งแตเวลา 9.30 น. เปนตนไป
การยืน่ อุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมกี ารขยายเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ
อยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิก
เปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
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5. ขอควรปฏิบัติภายหลังการยื่นซองเสนอราคา
ผูเสนอราคาหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจตามกฎหมาย ตองอยูในขณะเปดซองใบ
เสนอราคาเพือ่ คอยชี้แจงขอเท็จจริงและขอสงสัยรวมทั้งรับทราบคําชี้แจงหรือประกาศของคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา ถาละเลยตองเสียสิทธิ์ไปอยางหนึง่ อยางใด ผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบเองโดยตรง
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สํานักจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยืน่ ซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือหลงผิดเพียง
เล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนทีม่ ิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักเทานัน้
6.3 สํานักสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมกี ารผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของสํานัก
(2) ไมกรอกชื่อนิตบิ ุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
6.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือสํานักมีสทิ ธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอืน่ ใดทีเ่ กี่ยวของกับผูเ สนอราคา
ได สํานักมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถกู ตอง
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6.5 ทรงไวซงึ่ สิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใดหรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมพจิ ารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และให
ถือวาการตัดสินของสํานักเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทัง้ สํานักจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มสี ิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชือ่ ไว ตามขอ 4.17 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอ
ราคารายอืน่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 สํานักมีอาํ นาจที่จะตัดรายชือ่ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.17 และสํานักจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทงิ้ งาน
ในกรณีนหี้ ากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาทีไ่ ด
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีทผี่ ูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิง่ ของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ นับแตวันที่ทาํ ขอตกลงซื้อ สํานักจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ 1.3 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทํา
การของทางราชการ หรือสํานักเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซื้อขายกับสํานักภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหสํานักยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ดที่ธนาคารสั่งจายใหแกกอง โดยเปนเช็คลงวันทีท่ ที่ ําสัญญาหรือกอนหนานัน้
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
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(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในแบบ
หนังสือค้ําประกัน
(4) หนังสือค้าํ ประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสว นราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในแบบหนังสือค้ําประกันหลักประกันสัญญา
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน วันนับถัดจากที่ผชู นะการสอบ
ราคา(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทาํ ขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบ
ดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายทีเ่ กิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงิน งบประมาณ
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกองไดรับอนุมัติเงิน งบประมาณแลว
เทานั้น
10.2 เมื่อสํานักไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนัน้ ตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเ สนอราคาซึง่ เปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการขนสงเสริมการ
พาณิชนาวี ดังนี้

- 11 -

(1) แจงการสัง่ หรือนําสิง่ ของทีซ่ อื้ ขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับแตวนั ที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของที่รฐั มนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ ได
(2) จัดการใหสงิ่ ของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรบั อนุญาตเชนนั้นกอน
บรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึง่ สํานักไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 สํานักอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทัง้ จะ
พิจารณาใหเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 สํานักสงวนสิทธิทจี่ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

สํานักยุทธศาสตร กรมการแพทย
วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2554

