ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง การสอบราคาเชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตแบบองคกร
สําหรับกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
---------------------------------------กรมการแพทย มีความประสงคจะสอบราคาเชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตแบบองคกร
สําหรับกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พรอมติดตัง้ ระยะเวลา 8 เดือน ตัง้ แตกุมภาพันธ 2552 ถึง
กันยายน 2552
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาเชาดังกลาว
2. ไมเปนผูทถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
4. ไมเปนผูมผี ลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคาใหแกกรมการแพทย
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ
ราคาเชาครั้งนี้
กําหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ 23 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝายพัสดุ
กองคลัง กรมการแพทย อาคาร 5 ชั้น 2
กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา และพิจารณารายชื่อของผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ในวันที่ 26 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมกรมการแพทย และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา
เวลา 10.15 น. เปนตนไป ในวัน และสถานที่เดียวกัน
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย อาคาร 5 ชั้น 2
ตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2552 – 22 มกราคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2591 8258 ,
0 2590 6112 – 3 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2552

เอกสารสอบราคาเชา เลขที่ 4/2552
เรื่อง สอบราคาเชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตแบบองคกร
สําหรับกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศกรมการแพทย ลงวันที่
มกราคม 2552
––––––––––––––––––––––––––––––––
ดวยกรมการแพทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะสอบราคาเชาใชบริการ
สื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตแบบองคกร สําหรับกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พรอมติดตั้ง ระยะเวลา 8 เดือน
ตั้งแตกุมภาพันธ 2552 - กันยายน 2552 โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 เงื่อนไขทั่วไปในการเขาเสนอราคา
1.2 เงื่อนไขเฉพาะการสอบราคา เลขที่ 4/2552
1.3 แบบฟอรมหนังสือเสนอราคา
1.4 แบบฟอรมตารางเสนอราคาสอบราคาเลขที่ 4/2552 จํานวน 1 ชุด
1.5 ตัวอยางหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคาร (สําหรับหลักประกันสัญญา)
1.6 ตัวอยางหนังสือสัญญาเชา
1.7 ตัวอยางหนังสือใบสั่งจาง
1.8 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
สําหรับเอกสารหมายเลข 5,6,7 ขอดูไดที่ ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย
การสอบราคารายนี้ กรมการแพทย มีสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได หากพิจารณาเห็นสมควร
ตามความจําเปน และเงื่อนไขตาง ๆ และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) ตามที่
กรมการแพทยกําหนดไวในการสอบราคานี้ หากผูที่มีความประสงคจะเขายื่นซองเสนอราคาเห็นวาไมไดรับ
ความเปนธรรมก็ใหทําหลักฐานเปนหนังสือแจงตอผูมีอํานาจสั่งจางพิจารณา กอนถึงกําหนดวันเปดซองเสนอ
ราคา 3 วัน ถาพนกําหนดนี้แลว กรมการแพทย จะไมรับพิจารณาคํารองใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารหมายเลข 1
(การสอบราคาเชา)
เงื่อนไขทัว่ ไปในการเขาเสนอราคา
1. เอกสารเสนอราคา
1.1 ผูเสนอราคาตองจัดเตรียมเอกสารในการเสนอราคาดังตอไปนี้
1.1.1 “หนังสือเสนอราคา” จํานวน 1 ชุด โดยกรอกลงในแบบฟอรมของ กรมการแพทย
ดวยตัวพิมพดดี หรือเขียนดวยตัวบรรจงทีอ่ านงายใหครบทุกชองที่เวนวางไว ถาชองใดไมใชให
ขีดเครื่องหมาย “ - ” เพื่อแสดงวาไมใชแลว ลงชื่อผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรานิติบุคคล
ดวย (ถามี) ใหสมบูรณ
1.1.2 “ตารางเสนอราคา” ที่กรอกในแบบฟอรมของกรมการแพทย และที่กรอกในแบบฟอรมที่
เหมือนกัน ถาเปนการเสนอเผื่อเลือก (ALTERNATIVE) ซึ่งตองกรอกขอความและลงชื่อผูเสนอ
ราคาใหสมบูรณ รวมทัง้ แบบเงื่อนไขของผูเสนอราคาดวย (ถามี) ทัง้ หมดตามที่ระบุไวใน
“เงื่อนไขเฉพาะการสอบราคา”
1.1.3 เอกสารที่ตองยื่นดวยตาม “เงื่อนไขเฉพาะการสอบราคา”
1.1.4 เอกสารประกอบอื่น ๆ ของผูเสนอราคาดังที่ระบุไวใน “เงื่อนไขเฉพาะการสอบราคา”
1.2 ราคาที่เสนอตองเปนเงินบาทและเปนราคาตายตัวในอัตราตอหนวย สําหรับการสงมอบ ตามที่
กรมการแพทยระบุไว ถาเปนการเสนอราคาที่มเี งื่อนไขเปลี่ยนแปลงได อันเกิดจากพิกัดอัตราอากร
ขาเขา ภาษีการคา ภาษีเทศบาล และอัตราแลกเปลี่ยนทางราชการของรัฐบาลไทยจะไดรับการพิจารณา
ถามีหลักเกณฑ และหลักฐานในการคํานวณราคา ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงใหเปนทีพ่ อใจของ กรมการแพทย
1.3 กําหนดยืนราคาตองไมนอยกวาที่ระบุไวใน “เงื่อนไขเฉพาะการสอบราคา”
1.4 กําหนดสงมอบเริ่มนับถัดจากวันไดรับใบสั่งซื้อ หรือถัดจากวันทําสัญญา หรือถัดจากวันครบใหมาทํา
สัญญาแลวแตกรณี
1.5 เอกสารเสนอราคาตองเปนภาษาไทย และหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีจําเปน สําหรับเอกสารที่อื่นประกอบ
เพิ่มเติมหลังกําหนดยืน่ ซองเสนอราคา (ถามี) ตองยืน่ ในหลักเกณฑเดียวกันที่ระบุไวใน “เงื่อนไขเฉพาะ
การสอบราคา”
1.6 กรณีที่มกี ารขูด ลบ ตกเติม แกไข หรือเปลี่ยนแปลง ณ ทีใ่ ดในเอกสารเสนอราคา ผูเ สนอราคาตองลงชื่อ
และวัน เดือน ป กํากับไวทกุ แหง
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-22. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาเชา
2.2 ผูเ สนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชือ่ แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผูเ สนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8
2.4 ผูเ สนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึง่ อาจปฎิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุน สวนสามัญหรือหางหุน สวนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน สวนผูจัดการ ผูมอี ํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอาํ นาจควบคุมและบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบคุ คล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุน สวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุน สวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยนื่ สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทผี่ ูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยนื่ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยนื่ เอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (1)
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-3(4) สําเนารายละเอียดวัตถุประสงคแนบทายหนังสือรับรองการจดทะเบียน สําเนา
ใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) สําเนารูปถายใบทะเบียนการคาของกรมสรรพากร
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยนื่ พรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแนบใน
ขอ 1.9 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยนื่ พรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ 1.9 (2)
4. การยื่นคําเสนอ
ผูเ สนอราคาตองนําเอกสารเสนอราคาตามขอ 1.1 ใน “เงื่อนไขทัว่ ไปในการเสนอราคา”
บรรจุในซองปดผนึกใหเรียบรอย โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2552“
จาหนาซองถึงคณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยมีหลักฐานประกอบแนบมานอกซองสอบราคาแลวยื่นโดยตรง
ตอเจาหนาที่รบั ซองเสนอราคา ณ สถานที่ และตามวันเวลาที่ระบุในประกาศสอบราคา โดยถือตามเงื่อนไขที่
กําหนดและเวลาของนาฬิกา ณ สถานที่สอบราคาเปนสําคัญ หากสถานทีท่ ําการสอบราคาไมมีนาฬิกา ใหใช
นาฬิกาของเจาหนาที่ผูรับซองสอบราคา
เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวา เปนผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาทีม่ ีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มกี ารเปดซองใบเสนอ
ราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8(2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯจะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสทิ ธิไดรับการ
คัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทงิ้ งาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผู
เสนอราคารายนัน้ เปนผูท ี่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาว
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-4ผูเสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มสี ทิ ธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมกรมการแพทย ในวันที่ 26 มกราคม 2552 ตั้งแตเวลา
10.15 น. เปนตนไป
การยืน่ อุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมกี ารขยายเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่
และในกรณีทปี่ ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอทุ ธรณ และเห็นวาการยกเลิกเปดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได
5. ตัวอยางสิ่งของ
ตัวอยางสิง่ ของที่จะสงในการเสนอราคา จะมีรายละเอียดการสงตัวอยางระบุไวใน
“เงื่อนไขเฉพาะการสอบราคา” สวนคาทดสอบ ตลอดจนความเสียหายและคาใชจาย ทางดานผูเ สนอราคาเปน
ผูรับผิดชอบทั้งหมด
6. ขอควรปฏิบัติภายหลังการยื่นคําเสนอ
ผูเสนอราคาตองอยูในขณะเปดซองเสนอราคาเพื่อคอยชี้แจงขอเท็จจริงและขอสงสัยรวมทัง้
รับทราบคําชี้แจงหรือประกาศของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ถาละเลยตองเสียสิทธิ์ไปอยางหนึง่ อยางใด
ผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบเองโดยตรง
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-5หลักเกณฑและสิทธิ์ของกรมการแพทย
7. หลักเกณฑการรับซองเสนอราคา
เจาหนาทีร่ ับซองเสนอราคาจะรับเฉพาะซองเสนอราคาพรอมหลักฐานประกอบตามขอ 1.9
แบบบัญชีเอกสาร และตัวอยางสิง่ ของ (ถามี) ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่กาํ หนดไวในเงื่อนไขเฉพาะการสอบ
ราคาครั้งนี้เทานัน้
8. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
กรมการแพทย มีวัตถุประสงคจะใหการจางดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและเปน
ประโยชนตอทางราชการมากที่สุด จึงกําหนดหลักเกณฑและสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาคําเสนอของผูเสนอราคา
ดังตอไปนี้
8.1 การพิจารณาคําเสนอ จะถือเอาราคาและรายละเอียดที่ระบุใน “หนังสือเสนอราคา”
“ตารางเสนอราคา” ทีก่ รอกในแบบฟอรมของกรมการแพทย และแบบฟอรมที่เหมือนกัน และเอกสารอื่น ๆ
ที่เสนอเปนหลักในการพิจารณา
8.2 การพิจารณาราคาตามปกติถือราคาตอหนวยเปนสําคัญ สําหรับราคาที่เสนอทัง้ ราคา
ตอหนวยและราคารวม หากราคารวมที่คาํ นวณจากราคาตอหนวยไมถูกตองจะถือราคาตอหนวยเปนสําคัญ
8.3 การพิจารณาราคาในกรณีที่มีการเสนอราคาเผื่อเลือก (ALTERNATIVE) มาดวย
จะพิจารณาเฉพาะราคาและรายการที่ปรากฏใน “ตารางเสนอราคา” ทีก่ รอกในแบบฟอรมของกรมการแพทยและ
และแบบฟอรมที่เหมือนกันเทานั้น โดยไมคํานึงถึงวาจะมีราคาเผื่อเลือกเพิ่มเติมในเอกสารอื่นหรือไม เวนแตจะ
เปนการเสนอใหพิจารณาสําหรับการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมขอปลีกยอยของรายการที่ปรากฏใน”ตารางเสนอ
ราคา”
8.4 การรับราคาจะรับราคาเพียงบางสวน หรือทัง้ หมดจากผูเสนอราคารายใดก็ไดเวนแต
ผูเสนอราคาจะมีเงื่อนไขหรือหมายเหตุไวใน “ตารางเสนอราคา” และแบบฟอรมที่เหมือนกันเปนอยางอืน่ โดย
ปกติจะพิจารณารับราคาตายตัว (FIRM PRICE) ต่ําสุดที่สมควรซึ่งถูกตองตามเงือ่ นไขที่กําหนดและรายละเอียด
ความตองการมากที่สุด โดยคํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ ที่เกีย่ วของดวยเปนอันดับแรก
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-68.5 ในกรณีที่ผลิตภัณฑทผี่ ลิตไดภายในประเทศทีม่ ีมาตรฐานอุตสาหกรรมแลว มีราคาไม
แตกตางกับผลิตภัณฑตางประเทศเกินกวา 15% กรมการแพทยสงวนสิทธิ์ที่จะตอรองราคาและตกลงเชา
ผลิตภัณฑภายในประเทศดังกลาวได
8.6 สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาคําเสนอทั้งหมดของผูเสนอราคา โดยไมมกี ารผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
8.6.1 ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของกรม
8.6.2 คําเสนอมีเอกสารในการเสนอราคา ดังทีร่ ะบุในขอ 1.1.3 ของขอ 1.1 ไม
ครบถวนและหรือไมสงตัวอยางดังที่ระบุในขอ 5 ทั้งนี้ตาม “เงื่อนไขทัว่ ไปในการ
เขาเสนอราคา”
8.6.3 ไมกรอกชื่อนิตบิ ุคคล/บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อ/ลายพิมพมือ ผูเสนอ
ราคาอยางหนึง่ อยางใดหรือทั้งหมดใน “หนังสือเสนอราคา”
8.6.4 ไมกรอกราคาตอหนวย หรือกําหนดสงมอบตาม “เงื่อนไขเฉพาะการสอบราคา”
หรือไมลงลายมือชื่อ/ลายพิมพมือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมด
ลงใน “ตารางเสนอราคา”
8.6.5 ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ชื่อและวัน เดือน ปกาํ กับไว
8.6.6 เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
8.7 สงวนสิทธิ์ที่จะเจรจาตอรอง สอบถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สําหรับรายที่
คําเสนออยูในขายที่สมควร ไดรับการพิจารณาขั้นสุดทาย อาจขอตรวจตัวอยางและหรือทดสอบ หรือทดลองโดย
กรมการแพทย ดําเนินการเอง และหรือใหผูเสนอราคาดําเนินการ
8.8 สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาคําเสนอของผูเ สนอราคา ถามีการเสนอเปลี่ยนแปลงผิดไปจากความ
ตองการของกรมการแพทย นอกจากผูเสนอราคาจะระบุเงื่อนไขหรือหมายเหตุไวเปนอยางอื่นในเกณฑที่
กรมการแพทย เห็นสมควรหรือคําเสนอเปนประโยชนแกทางราชการ ในเกณฑที่สมควรและจะถือวาผูเสนอราคา
ยินยอมตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกรมการแพทยทุกประการ ถาผูเสนอราคามิไดเสนอไวเปนอยางอืน่
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-78.9 สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคารายนีเ้ สียก็ได รวมทัง้ การประกาศเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบราคา แลวแตกรมการแพทยจะเห็นสมควร
8.10 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือกรม มีสทิ ธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอืน่ ใดทีเ่ กี่ยวของกับผูเ สนอราคาได
กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคี วามเหมาะสม หรือไมถกู ตอง
8.11 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมพจิ ารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณาทัง้ นี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือ
วาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคา เปนผูทงิ้ งาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชือ่ ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสจุ ริต เชนการเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือกรมจะใหผูเสนอราคานัน้ ชี้แจง และแสดงหลักฐานทีท่ ําใหเชื่อได
วาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสทิ ธิที่
จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้
8.12 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชือ่ ไว ตามขอ 2 เปนผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.8 กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสทิ ธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามขอ 2 และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้ เปนผูทงิ้ งาน
ในกรณีนหี้ ากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาทีไ่ ด
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
สิทธิท์ ี่กลาวมาทัง้ หมด เปนสิทธิ์โดยชอบของกรมการแพทย ซึ่งผูเสนอราคาจะรองเรียน
หรือนําไปเปนเหตุกลาวอางเพื่อฟองรองเรียกคาเสียหายตอกรมการแพทยอยางหนึ่งอยางใดในภายหลังไมได
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-89. ผลการสอบราคา
ผูเสนอราคาที่สนใจจะติดตอขอทราบผลการสอบราคาได ณ สถานที่สอบราคานั้น ๆ ในเวลา
ราชการและไมผูกพัน กรมการแพทย ที่จะตองแจงโดยตรงใหผูเสนอราคาทราบแตอยางใด
10. หลักเกณฑการสนองรับราคา
เมื่อกรมการแพทยพิจารณารับราคาของผูเสนอราคารายใดจะสนองรับราคาเปนลายลักษณ
อักษรไปยังผูเสนอราคารายนั้น พรอมทัง้ แจงกําหนดนัดใหมาทําสัญญา
11. หลักเกณฑการออกใบสั่งจาง
กรมการแพทย จะออกใบสั่งจางใหผูเสนอราคาถาผูเ สนอราคาสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวน ภายในหาวันทําการของทางราชการ นับตั้งแตตกลงจาง สําหรับกําหนดสงมอบสิ่งของจะเริ่มนัดถัดจาก
วันที่ผูเสนอราคาหรือผูแทน ไดรับใบสั่งจางเปนตนไป เวนแตการสงมอบทันที
12. หลักเกณฑการทําสัญญา
12.1 กอนทําสัญญาตอกัน ผูเสนอราคาจะขอตรวจดูรางสัญญาที่จะทําตอกันลวงหนาได
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.6 กับกรมภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคารวมทัง้ สิน้ ที่ระบุ
ในสัญญา ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่ อยางใด ดังตอไปนี้
12.1.1 เงินสด
12.1.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกกรม ซึง่ เปนเช็คลงวันทีท่ ี่ทาํ สัญญา หรือ
กอนหนานัน้ ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
12.1.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.5
12.1.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชือ่ บริษัทเงินทุนทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหสว นราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันตามแบบหนังสือ
ค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5
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-912.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะ
การสอบราคา(ผูใหเชา) พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
12.2 สัญญาจะเริ่มนับตั้งแตวนั ถัดจากวันทําสัญญาเวนแตเมื่อผูเสนอราคามาทําสัญญา
ลาชากวากําหนดนัดจะเริ่มถัดจากวันครบกําหนดนัดใหมาทําสัญญา
ถาความลาชาดังกลาว มีสาเหตุมาจากความจําเปนของกรมการแพทย ดังกลาว
มาแลวในขอ 12.2 วรรคทาย สัญญาจะเริ่มนับตั้งแตวนั ถัดจากวันทําสัญญาเปนตนไป
12.3 ถาหากผูใหเชาสงมอบงานลาชากวาวันแลวเสร็จตามสัญญา ผูใหเชาจะตอง
ถูกปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาเชา นั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท นับแตวันที่
ลวงเลยกําหนดวันแลวเสร็จตามสัญญา จนถึงวันทีง่ านแลวเสร็จบริบูรณ
12.4 กอนหรือขณะทําสัญญา ผูเสนอราคาตองยื่นหลักฐานตอไปนี้ใหกรมการแพทย
12.4.1 สําเนารูปถายหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลของ
สํานักงานทะเบียนหุน สวนบริษทั กลาง หรือสํานักงานทะเบียนหุน สวน
บริษทั จังหวัด กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ฉบับที่จดทะเบียน
หลังสุด ซึง่ รับรองสําเนาถูกตองโดยผูม อี ํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิติบุคคล
12.4.2 หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรแสตมปครบถวน ถาผูจะทําสัญญาเปน
ตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจจากนิติบุคคล
12.5 บัตรประจําตัวของผูท าํ สัญญาที่ออกโดยสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ถาเปน
ชาวตางประเทศ อนุโลมใหใชหนังสือเดินทาง (PASSPORT) แทนได
13. คาจางและการจายเงิน
สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม
กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน..........8..............งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ...........-.................ของคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน............เดือนกุมภาพันธ 2552
ใหแลวเสร็จภายใน.........1..........เดือน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ..........-..................ของคาจาง
ใหแลวเสร็จภายใน.........1..........เดือน
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน...........เดือนมีนาคม 2552
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- 10 งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ...........-.................ของคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน...........เดือน เมษายน 2552
ใหแลวเสร็จภายใน.........1..........เดือน
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ..........-..................ของคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน...........เดือน พฤษภาคม 2552
ใหแลวเสร็จภายใน.........1..........เดือน
งวดที่ 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ...........-.................ของคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน...........เดือน มิถุนายน 2552
ใหแลวเสร็จภายใน.........1..........เดือน
งวดที่ 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ............-................ของคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน...........เดือน กรกฎาคม 2552
ใหแลวเสร็จภายใน.........1..........เดือน
งวดที่ 7 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.............-...............ของคาจาง
ใหแลวเสร็จภายใน.........1..........เดือน
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน...........เดือน สิงหาคม 2552
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ........-................ของคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน...........เดือน กันยายน 2552
ใหแลวเสร็จภายใน.........1..........เดือน
14. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
14.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณป 2552
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาจางจาก สํานักงบประมาณ แลวเทานัน้
14.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามสอบราคา
จางแลว ผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิง่ ของมาเพื่อจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนัน้ ตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสัง่ หรือนําสิง่ ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสัง่ หรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสงิ่ ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้ กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
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15. ผูเสนอราคาซี่งกรมไดคดั เลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาทีท่ างราชการ
กําหนด ดังระบุไวในขอ 8 กรมจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทัง้ จะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
16. กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ มกราคม พ.ศ. 2552

เงื่อนไขเฉพาะการสอบราคาเลขที่ 4/2552
------------------------------------------------1. กรมการแพทย มีความประสงคจะสอบราคาเชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตแบบ
องคกร สําหรับกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พรอมติดตั้ง ระยะเวลา 8 เดือน
ตั้งแตกมุ ภาพันธ 2552 ถึง กันยายน 2552
2. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไมเคยถูกหามติดตอและหามเขา
สอบราคากับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
3. ผูเสนอราคาตองยื่นซองเสนอราคา ณ ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย หรือสถานที่อื่นใน
บริเวณกรมการแพทย กรณีจําเปนอยางอืน่ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาก็ได
4. ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารเสนอราคาตาง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขของผูเสนอราคา (ถามี) โดย
ตองยื่นใหครบชุดกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาไมตองยื่นเอกสารที่กําหนดตาม
เงื่อนไขทัว่ ไปในการเขาเสนอราคา ขอ3.1(5) แตใหยื่นสําเนารูปถายใบทะเบียนพาณิชยของ
สํานักงานทะเบียนพาณิชยแทน
5. ผูเสนอราคาจางตามประกาศฉบับนี้ตองเสนอราคาแตละรายการเปนราคาดังนี้
5.1 เชาใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตแบบองคกร สําหรับกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข พรอมติดตั้ง ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแตกุมภาพันธ 2552
ถึงกันยายน 2552 และตองรวมราคาที่เสนอทัง้ หมด
6. กําหนดยืนราคาตองไมนอ ยกวา 120 วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ยนื่ ซองเสนอราคา
7. กําหนดสงมอบกรมการแพทย ภายใน......8..........เดือน นับจากวันที่ไดรับใบสั่งจางหรือ
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเปนตนไป
8. ผูเสนอราคาหากเคยรับจางเหมาทํางานตามประกาศนี้ใหแกสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจใด ๆ
ประสงคจะแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาใน
คราวนี้ ก็ใหแนบหลักฐานกลัดติดนอกซองเสนอราคาดวย แตมิใหถือเปนขออางและเกิด
สิทธิ์อนื่ ใด เวนแตคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะรวมกันพิจารณาและลงความเห็นกันเอง
9. กรณีที่ผูเสนอราคาระบุเงื่อนไขในการเสนอราคาวา “ถาไดนอยขอสละสิทธิ”์ กรมการแพทย
สงวนสิทธิท์ ี่จะไมรับพิจารณาขอเสนอในลักษณะดังกลาว เวนแตผูเสนอราคาจะไดระบุไว
แนนอนวากรมการแพทยสนองรับราคาภายในวงเงินไมนอยกวาเทาใด จึงจะขอสละสิทธิ์
10. ผูเสนอราคาทีป่ ระสงคจะลดเปอรเซ็นตราคาที่เสนอใหระบุไวในการเสนอราคาโดยชัดเจนวา
ลดใหกี่เปอรเซ็นต คิดสวนลดเปนเงินเทาใด เปนราคาจางที่ลดแลวเทาใด ทั้งนี้ใหระบุตัวเลข
ไวใหชัดเจน

-211. กรณีที่ผูเสนอราคาระบุเปนเงื่อนไขวา คาจางทั้งหมดลดเปอรเซ็นตใหตอ งระบุไวใหทราบ
เปนกี่เปอรเซ็นต เปนจํานวนเงินที่ลดเทาใด เปนราคาจางที่ลดแลวเทาใด
12. ผูเสนอราคาทีเ่ สนอโดยมีเงื่อนไขวาขอรับเงินเปนงวด ๆ ตามจํานวนของที่สงมอบตองระบุ
จํานวนเงินที่จะขอรับแตละงวดมาในขณะเสนอดวยวา จะขอรับเงินไมต่ํากวางวดละเทาใด
หากไมระบุจํานวนที่แนนอน จะไมรับพิจารณาเงื่อนไขในทํานองนี้ และกรมการแพทยจะ
พิจารณารับขอเสนอตามขอนี้ หรือพิจารณาตามความเหมาะสมก็ไดในกรณีจําเปน
13. การจายเงิน กรมการแพทยจา ยเงินคาสิง่ ของให เมื่อผูรับจางไดมอบของใหกรมการแพทย
ครบถวนถูกตองเรียบรอยตามขอผูกพัน หรือแบงจายเปนงวดของการสงมอบสิ่งของที่ระบุ
ไวในตารางเสนอราคา หรือจายตามที่ระบุหรือหมายเหตุใหทราบไวในตารางเสนอราคาและ
กรมการแพทยตกลงในการรับราคาทุกกรณีภายหลังทีก่ รรมการตรวจรับสิ่งของไดทาํ การ
ตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว
14. ใหผูเสนอราคาเสนอราคารวมและราคาตอหนวยตามทีก่ าํ หนดไวในตารางเสนอราคา
15. ผูเสนอราคาไดจะตองรับประกันคุณภาพการชํารุดเสียหาย เวนแตอบุ ัติเหตุและเหตุสุดวิสัย
ที่เกิดขึ้นภายหลังการสงมอบ เปนเวลาไมนอยกวา........3........เดือน นับแตวันที่สงมอบ
ตามสัญญาเชาหรือใบสั่งจาง และภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวนี้ หากเกิดการขัดขอ
ดวยประการใด ๆ อันเนื่องจากการใชงานตามปกติ ผูสอบราคาไดจะตองรีบดําเนินการแกไข
ใหใชการไดดีตามปกติ ภายในกําหนด 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันไดรับแจง
หากมีการแกไขถึง 2 ครั้ง แลวยังใชการไมไดตามปกติ ผูสอบราคาไดจะตองนําของมา
เปลี่ยนใหใหม ทัง้ นี้โดยไมคดิ มูลคาและคาใชจายใด ๆ ทั้งสิน้ และหากผูวาจางตองทําการ
แกไขเอง โดยใหผูอื่นทํา ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นนีท้ ั้งหมด
16. ผูเสนอราคาได และเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไดรับสิทธิยกเวนในการทําสัญญาเชา
รวมทัง้ ยกเวนการปรับตาง ๆ ตามที่ระบุไวในเงื่อนไขและใบเสนอราคาคราวนี้
17. ผูเสนอราคาตองแนบตัวอยางของที่จะรับจางทําหรือหนังสือรับรองผลงานที่เคยทํามาแลว
กับสวนราชการอื่น ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาในการเสนอราคาคราวนี้
ดวย หากผูเสนอราคาเห็นเปนการสมควรจะใหเสนอรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเปดซองอีกก็ได
18. เฉพาะในการสอบราคาคราวนี้ผูเสนอราคาไดรับยกเวนเงื่อนไขเฉพาะขอ......-........เทานั้น
---------------------------------------------------

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการสอบราคาจางของกรม เปนผูมีสว นไดเสียไมวา โดยทางตรงหรือทางออม ในกิจการของ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการสอบราคาจางของกรมในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน
ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกนั ในลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกนั ในเชิงบริหาร โดยผูจ ัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลรายหนึง่ มีอาํ นาจหรือสามารถใช
อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคา
ใหแกกรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกนั ในเชิงทุน โดยผูเปนหุน สวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิด ในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุน รายใหญในบริษทั จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือ หางหุน สวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษทั จํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึง่ หรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกกรมในการสอบราคาจางครัง้ นี้
คําวา “ผูถือหุน รายใหญ” ใหหมายความวา ผูถ ือหุน ซึง่ ถือหุน เกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการ
นั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธกนั ในลักษณะไขวกนั ระหวาง (1) และ (2) โดยผูจดั การ หุน สวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษทั จํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึง่ หรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกกรมในการสอบราคาจางครั้งนี้ หรือในนัย
กลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุน ดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุน ของ
บุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุน สวนผูจดั การ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารผูเปน
หุนสวนหรือผูถ ือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงของ
หางหุน สวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษทั
มหาชนจํากัดที่เกีย่ วของ ไดเสนอราคาใหแกกรมในการสอบราคาจางคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานนัน้ มีความสัมพันธกันตาม (1)(2) หรือ (3) แลวแตกรณี
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“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึง่
หรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอกรม ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให
เรียกรับ หรือยอมรับเงินหรือทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลัง
ประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคทจี่ ะแสวงหา
ประโยชนในระหวางผูเ สนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทํา
สัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบกรม โดยมิใช
เปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุน สวนสามัญหรือหางหุน สวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน.......................แผน
บัญชีรายชือ่ หุนสวนผูจัดการ และผูม ีอาํ นาจควบคุม (ถามี) จํานวน...............แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน........................แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน........................แผน
บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจดั การ และผูมอี ํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน.................แผน
บัญชีผถู ือหุนรายใหญ จํานวน..........................แผน
2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนนั้ จํานวน..................แผน
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุน สวน จํานวน.....................แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุน สวน จํานวน.......................แผน
3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเ สนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน.....................แผน
(ก) ในกรณีผรู ว มคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน....................แผน
- บุคคลทีม่ ิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน......................แผน
(ข) ในกรณีผรู วมคาเปนนิตบิ ุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุน สวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน....................แผน
- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดั การ และผูม อี ํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน..................แผน

-2- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน....................แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน..............................แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอาํ นาจควบคุม (ถามี) จํานวน.............แผน
บัญชีผูถอื หุนรายใหญ จํานวน.......................แผน
4. อื่น ๆ (ถามี)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายืน่ พรอมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาจาง ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ....................................................ผูเสนอราคา
(....................................................)

บัญชีเอกสารสวนที่ 2

1. หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่
ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน..................แผน
2. สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง (ถามี)
3. บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้ง
กําไรไวดวย
จํานวน.................แผน
4. อื่น ๆ (ถามี)
………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายืน่ พรอมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาจาง ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ....................................................ผูเสนอราคา
(.............................................)

หนังสือเสนอราคา
การสอบราคาเลขที่.........................................
เรียน คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ขาพเจานิติบุคคล/บุคคลธรรมดาชื่อ...................................................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่.........................................ซอย................................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................................
โทรศัพท............................................โดย....................................................ตําแหนง.................................
ซึ่งเปนผูมีอํานาจเสนอราคาแทนนิติบุคคลตามสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่แนบหรือเปน
บุคคลธรรมดา หรือเปนตัวแทนผูไดรับมอบจากนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ตามหนังสือมอบอํานาจที่..................
.................................ลงวันที่..........................................ที่แนบ ขาพเจายื่นคําเสนอตอ................................
ดังตอไปนี้
1. ราคาสิ่งของ รายการสิ่งของ กําหนดสงของ สถานที่สงของและเงื่อนไขอื่นถามีในตาราง
เสนอราคา ที่กรอกโดยสมบูรณแนบมาพรอมนี้แลว และถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือเสนอราคาฉบับนี้ดวย
2. รวมเปนราคาที่เสนอเปนเงินทั้งสิ้น...................................................................................
(..............................................................................................)
3. กําหนดยืนราคาภายใน...............................วัน นับแตวันยื่นซองคําเสนอการสอบราคา
เปนตนไป
4. กําหนดวันสงมอบภายใน............................วัน นับถัดวันที่ไดรับใบสั่งจาง หรือวันทําสัญญา
หรือถัดจากวันครบกําหนดใหมาทําสัญญาแลวแตกรณี
ในการยื่นคําเสนอราคาตอ........................................................................ดังกลาวขางตน
ขาพเจาไดตรวจสอบ พรอมทั้งไดทราบหนาที่ที่ขาพเจาตองปฏิบัติตาม “เงื่อนไขทั่วไปในการเขาเสนอราคา”
หลักเกณฑในเงื่อนไขเฉพาะการสอบราคาเงือ่ นไขสัญญา และเอกสารที่แนบ ตลอดจนสิทธิ์ของ.........................
.....................................................ตามหลักเกณฑที่ระบุในเอกสารการสอบราคาคราวนี้ดีแลว ซึ่งขาพเจารับรู
และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ
ถาปรากฏวาเอกสารเสนอราคาของขาพเจาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด ไมไดรับการพิจารณาจาก
.....................................................ขาพเจายอมรับโดยไมมีการเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น
เสนอมา ณ วันที่......................เดือน................................................พ.ศ............................
(ลงชื่อ)...................................................ผูเสนอราคา
ประทับตราดวย (ถามี)
หมายเหตุ การกรอกขอความใหปฏิบัติตามคําแนะนําดานหลัง

คําแนะนํา
ตามหมายเลขที่ระบุในวงเล็บ ผูเสนอราคาตองกรอก
1. ชื่อบริษทั หรือ หางหุน สวนจํากัด หรือหางหุน สวนสามัญนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
แลวแตกรณี
2. ชื่อผูมีอาํ นาจทํานิตกิ รรมแทนและผูกพันนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา เชน ชื่อ
กรรมการผูจัดการหุน สวนจํากัด หรือตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจจากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
3. หมายเลขหนังสือมอบอํานาจและวันทีท่ ี่ออกหนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ
ตองแสดงใหชดั เจนวา ผูรับมอบอํานาจมีอํานาจลงชื่อเสนอราคาแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และผูกพัน
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา เสมือนหนึง่ วาเปนผูกระทําเอง พรอมปดอากรแสตมปใหครบถวน
4. ราคาที่เสนอตองเสนอเปนเงินบาท และเปนราคาที่รวมคาใชจา ยทุกชนิดไวแลว ราคาที่เสนอ
ดังกลาวตองมีตัวอักษรกํากับไวดวย หากตัวเลขกับตัวอักษรไมตรงกัน จะถือวาตัวอักษรเปนสําคัญ
5. การยืนราคาตองไมต่ํากวาที่กําหนดใน “เงื่อนไขเฉพาะการสอบราคา”หากไมกรอกจํานวนวัน
ยืนราคาลงไว กรมการแพทย จะถือวา ผูเ สนอราคามีเจตนายืนราคา ตามที่ระบุไวใน “เงื่อนไขเฉพาะการสอบ
ราคา” โดยนับจากวันยืน่ คําเสนอเปนตนไป ในระหวางกําหนดยืนราคา จะเปลี่ยนแปลงหรือถอนคําเสนอมิได
6. ลายมือชื่อผูเสนอราคา ถามีตราประทับ ตามขอบังคับของนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาให
ประทับตราดวย

----------------------------------------

ตารางเสนอราคาการ....................................................................................................
บริษัท หาง ราน...........................................................................................
ลําดับ
ที่

รายการสิง่ ของ

รายละเอียดทีเ่ สนอ

จํานวนและหนวย

สถานที่สง มอบ............................................................. เงื่อนไขที่เสนอ (ถามี)
กําหนดสงของหรือมอบงานภายใน...................วัน
กําหนดยืนราคาภายใน....................................วัน

ราคาตอหนวย
หนวย
บาท

สต.

ราคารวม
บาท
สต.

กําหนด
สงของ

หมายเหตุ

ราคารวมทัง้ สิ้น................................................................บาท
(ตัวอักษร).............................................................................
(ลงชื่อ).................................................................ผูเสนอราคา
(...........................................................)
ประทับตราดวย (ถามี)

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)

เลขที่........................................................

วันที่.....................................................

ขาพเจา................(ชื่อธนาคาร)...................สํานักงานตัง้ อยูเลขที.่ .........................
ถนน................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต....................................
จังหวัด.......................โดย..............................................................ผูม ีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ...........................................(ชื่อสวนราชการผูวาจาง)..........
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอ ความตอไปนี้
1. ตามที.่ ..............................(ชื่อผูรับจาง)............................................ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “ผูรับจาง” ไดทําสัญญาจาง................................................................................กับผูว า จาง
ตามสัญญาเลขที่...............................ลงวันที.่ ....................................ซึ่งผูรับจางตองวางหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาตอผูวาจาง เปนจํานวนเงิน..........................บาท (..........................................)
ซึ่งเทากับรอยละ.......................(.........................................................) ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับ
ลูกหนี้ขั้นตน ในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของผูว า จาง จํานวนไมเกิน.................................บาท
(......................................................) ในกรณีที่ผูรับจางกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระ
คาปรับหรือคาใชจายใด ๆ หรือผูรับจางมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ ทีก่ ําหนดในสัญญาดังกลาว
ขางตน ทัง้ นี้ โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยง และผูว าจางไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรบั จาง
ชําระหนี้นนั้ กอน
2. หากผูวา จางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางหรือยินยอมใหผูรับจางปฏิบัติผดิ แผก
ไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยนิ ยอมในกรณีนนั้ ๆ ดวย
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3. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับ ตั้งแตวันทําสัญญาจางดังกลาวขางตน จนถึงวันที่
ภาระหนาที่ทงั้ หลายของผูรับจางจะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลว งไป และขาพเจาจะไมเพิกถอน การค้ําประกัน
ไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาทีผ่ ูรับจางยังตองรับผิดชอบตอผูวาจางตามสัญญาจางอยู
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ

(ลงชื่อ)..................................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
ตําแหนง..............................................
(ลงชื่อ)....................................................................พยาน
(.............................................................)
(ลงชื่อ)....................................................................พยาน
(.............................................................)

