ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง การสอบราคาซื้อของที่ระลึกในโครงการพัฒนาการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปีงบประมาณ 2559
ด้วยกรมการแพทย์ โดยกองคลัง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อนาฬิกาแขวน จํานวน 231 เรือน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมการแพทย์
ณ วั น ประกาศสอบราคา หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระทํ า การอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่ เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ และกําหนดเปิดซองใบ
เสนอราคา ในวันที่ 16 มีนาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู ้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอรั บ เอกสารสอบราคาได้ ที ่ อาคาร 5 ชั ้ น 2 ฝ่ า ยพั ส ดุ กองคลั ง
กรมการแพทย์ ระหว่า งวั น ที่ 2 มีนาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอี ยดได้ที ่เ ว็บ ไซต์ www.gprocurement.go.th, www.dms.moph.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศั พท์ หมายเลข 02-590-6104,02-5906235 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/๒๕๕9
เรื่อง สอบราคาซื้อของที่ระลึกในโครงการพัฒนาการดําเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี
งบประมาณ 2559
ตามประกาศกรมการแพทย์
ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๕9
ด้วยกรมการแพทย์ โดยกองคลัง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
นาฬิกาแขวน จํานวน 231 เรือน
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนํา และข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แ จ้ง เวีย นชื่อ แล้ว หรือ ไม่เ ป็น ผู้ที่ไ ด้รับ ผลของการสั่ง ให้นิติบุค คลอื่น เป็น ผู้ทิ้ง งานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู ้เ สนอราคาต้อ งไม่เ ป็น ผู ้ม ีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน กับ ผู ้เ สนอราคารายอื ่น
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ บุ ค คลหรื อนิติ บุค คลที่จะเข้ าเป็ นคู่สัญ ญาต้องไม่อยู่ ใ นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบั ญ ชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
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๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานมายื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สํ า เนาบัต รประจํ า ตั ว ของผู้ นั้น สํ า เนาข้ อ ตกลงที่ แ สดงถึ งการเข้ า เป็น หุ้น ส่ ว น (ถ้ ามี ) สํ า เนาบั ตรประจํ าตั ว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลมิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสําเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สําเนาใบทะเบียนการค้าพร้อมทั้งรายการแสดง
วัตถุประสงค์ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ (โดยเฉพาะการค้า ทําสิ่งของที่เสนอราคา) กรณีผู้
เสนอราคาในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มให้แบบเอกสารการจดทะเบียนใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบภพ.๒๐ โดยแยกราคา
สินค้าและแสดงจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ให้เห็นชัดเจนในใบเสนอราคาด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบตกเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้ ง นี้ ร าคารวมที่ เ สนอจะต้ อ งตรงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ ถ้ า ตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ ไม่ ต รงกั น ให้ ถื อ
ตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
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คลังพัสดุ
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคา 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน 150 วัน นับจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ดคุ ณ
ลัก ษณะเฉพาะของนาฬิ ก าแขวน โดยลงชื่อ หรื อทํ าเครื่องหมายกํ ากั บในแคตตาล็ อกให้มีค รบทุกข้ อ ของ
รายละเอียดที่ทางราชการกําหนด ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะ
ยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จํานวน - เพื่อใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
๔.๗ เมื่อยื่นซองเสนอราคาแล้ว ถ้ามีผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทําสัญญา
หรือข้อตกลงภายในกําหนด ทางราชการสงวนสิทธิ์ที่ถือว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญาเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
๔.๘ ในกรณีพัสดุ ที่ต้องการซื้อ มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท
ชนิดและขนาดเดียวกัน ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ทางราชการมีความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทําในประเทศไทย
ซึ่งแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานเท่านั้น
ในกรณี พั ส ดุ ที่ ต้ อ งการซื้ อ เป็ น พั ส ดุ ที่ มี ผู้ ผ ลิ ต จากโรงงานที่ ไ ด้ รั บ รั บ รองระบบ
คุณภาพตั้งแต่สามรายขึ้นไป ทางราชการมีความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทําในประเทศไทยซึ่งผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเท่านั้น
การซื้อในกรณีนี้ นอกจากการจ้างก่อสร้างหากมีผู้เสนอผลิตภัณฑ์แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เข้าแข่งขัน
รายอื่นไม่เกินร้อยละห้า จะต่อรองราคาผู้เสนอผลิตภัณฑ์แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงาน
ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ รายที่เสนอราคาต่ําสุด หากต่อรองแล้วราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดไม่เกิน
ร้อยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดให้ซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น
๔.๙ ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตน้อยกว่าที่กําหนดไว้ ทางราชการมีความ
ต้องการ เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทําในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพ
การซื้ อ ในกรณี นี้ นอกจากการจ้ า งก่ อ สร้ า งหากมี ผู้ เ สนอราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ สดง
เครื่องหมายมาตรฐาน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เสนอราคาสูง
กว่าราคาต่ําสุดของผู้เข้าแข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละสิบ จะต่อรองราคาผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์แสดง

เครื่องหมาย...
-4เครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ รายที่เสนอราคาต่ําสุด
หากต่อรองแล้วราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดให้ซื้อจากผู้เสนอ
ราคารายนั้น
๔.๑๐ ในกรณีที่พัสดุที่ต้องการซื้อ มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม
แล้ว ทางราชการมีความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทําในประเทศไทย
การซื้อในกรณีนี้ นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เข้าแข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด
จะต่อรองราคาผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม รายที่เสนอราคา
ต่ําสุด หากต่อรองแล้วราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดให้ซื้อจาก
ผู้เสนอราคารายนั้น
๔.๑๑ การดําเนินการตามข้อกําหนดข้างต้นจะถือตามที่ปรากฏในบัญชี คู่มือผู้ ซื้อหรื อ
ใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าที่จะประกาศซื้อ
ถ้ามีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพหรือการขอใบ
รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือการขอจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยแนบใบรับมา
พร้อมกับใบเสนอราคา หากผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานหรือได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ นับจากวันถัดจากวัน
เสนอราคา แต่ทั้งนี้จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือได้รับการจดทะเบียน
ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณี
๔.๑๒ ในกรณีได้ดําเนินการตามข้อกําหนดแล้ว แต่ไม่สามารถซื้อได้ ให้ดําเนินการซื้อต่อไป
ได้หรือไม่รับพิจารณารายนั้นแล้วแต่กรณี
การซื้อนอกจากที่กล่าวไว้ แต่ไม่รวมถึงการจ้างก่อสร้าง ให้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคา
ระบุแหล่งกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตด้วย ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศ
ไทย หรือกิจการของคนไทยเสนอราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่มีแหล่งกําเนิดหรือไม่มีผลิตในประเทศไทย หรือ
กิจการที่ไม่ใช่ของคนไทยไม่เกินร้อยละห้า จะต่อรองราคาของผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกําเนิดหรือผลิต
ในประเทศ หรือกิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ และเสนอราคาต่ําสุดหากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตรา
ที่ กวพ. กําหนดจะซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น
๔.๑๓ การเปรียบเทียบราคาจะพิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณารวม
ภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศให้ผู้เสนอราคาทราบ แล้วแต่กรณี
๔.๑๔ ราคาที่ซื้อให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อเว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์
ตาม (๔.๘), (๔.๙), (๔.๑๐) หรือ (๔.๑๑)
๔.๑๕ สิ่งของตัวอย่างที่ส่งมาในการยื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการอาจพิจารณายึดไว้
เพื่อตรวจทดลองตามที่เห็นสมควร และหากเสียหายเนื่องจากการตรวจทดลอง ผู้เสนอราคาจะไม่คิดราคา หรือ
ค่าเสียหายแต่ประการใด
เมื่อทราบผลสอบราคา กรมการแพทย์ อาจยึดสิ่งของตัวอย่างไว้ให้ถือว่าตัวอย่าง
ดังกล่าวของผู้เสนอราคาไว้ต่อไป เพื่อเป็นตัวอย่างในการส่งมอบตามสัญญา

กรณี...
-5กรณีดังกล่าวในวรรคก่อน กรมการแพทย์ยึดสิ่งของตัวอย่างไว้ให้ถือว่าตัวอย่างที่ยึด
ไว้นั้นเป็นสิ่งของที่ผู้ขายได้ส่งมอบ เว้นแต่ตัวอย่างที่ยึดไว้เกิดชํารุดเสียหายหรือบุบสลายอันเป็นกรณีที่ผู้ขาย
จะต้องรับผิดชอบ หรือส่งมอบสิ่งของตามสัญญา ณ สถานที่อื่น ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมแก้ไขให้
อยู่ในสถานที่ใช้การได้ดีเหมือนเดิมหรือจัดหาสิ่งของอันใหม่มาทดแทนโดยความยินยอมของราชการ หรือนําสิ่งของ
ไปส่งมอบ ณ สถานที่อื่นภายในกําหนดเวลาตามสัญญาจึงจะถือว่าสิ่งของนั้นได้ส่งมอบตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
๔.๑๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานมาพร้อมซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซอง
เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาเลขที่ 1/๒๕๕9” ยื่ น ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ซองสอบราคา ในระหว่ า งวั น ที่ 2 มี น าคม ๒๕๕9
ถึงวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์
อาคาร 5 ชั้น 2
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕(๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็น
ผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 4 ชั้น 2 ในวันที่ 16 มีนาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. ข้อควรปฏิบัติภายหลังการยื่นซองเสนอราคา
ผู้เสนอราคาหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายอํานาจตามกฎหมาย ต้องอยู่ในขณะเปิดซองใบ
เสนอราคา เพื่อค่อยชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสงสัย รวมทั้งรับทราบคําชี้แจงหรือประกาศของคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา ถ้าละเลยต้องเสียสิทธิ์ไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองโดยตรง
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
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ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๖.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๑๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๑๗ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทํา
การของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทําสัญญาซื้อขายกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
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(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันระบุ
ในแบบหนังสือค้ําประกัน
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในแบบหนังสือค้ําประกันหลักประกันสัญญา
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณปี 2559
๑๐.๒ เมื่อกรม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิช
นาวี ดังนี้
(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ด การให้ สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4…

-8๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9

