ประกาศสานักยุทธศาสตร์
เรือ่ ง สอบราคาซื้อเต็นท์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
---------------------------------------สานักยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเต็นท์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
จานวน ๑ หลัง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักยุทธศาสตร์
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ ๑๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ กลุ่มงานอานวยการ สานัก
ยุทธศาสตร์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ ในเวลาราชการ และกาหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ สานักยุทธศาสตร์
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานอานวยการ สานักยุทธศาสตร์ อาคาร ๕ ชั้น
๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๔๓ ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่.............../๒๕๕๔
เรือ่ ง สอบราคาซื้อเต็นท์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
ตามประกาศสานักยุทธศาสตร์ ลงวันที่................สิงหาคม ๒๕๕๔
--------------------------สานักยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเต็นท์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
จานวน ๑ หลัง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา และ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
๒.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/๒....

- ๒ ๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑)
(๔) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลมิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สาเนาใบทะเบียนการค้าพร้อมทั้งรายการแสดง
วัตถุประสงค์ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ (โดยเฉพาะการค้า ทาสิ่งของที่เสนอราคา) กรณีผู้เสนอ
ราคาในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มให้แบบเอกสารการจดทะเบียนใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ. ๒๐ โดย แยกราคาสินค้า
และแสดงจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ให้เห็นชัดเจนในใบเสนอราคาด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒)
/๓...

- ๓ ๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอต้องจะระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สานักยุทธศาสตร์
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ผู้เสนอ
ราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ โดยลงชื่อหรือทาเครื่องหมายกากับในแคตตาล็อกให้มีครบทุกข้อของรายละเอียดที่ทางราชการ
กาหนด จานวน ๒ ชุด ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สานักยุทธศาสตร์
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดย ผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับ แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน - เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่
ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สานักยุทธศาสตร์จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
๔.๗ เมื่อยื่นซองเสนอราคาแล้ว ถ้ามีผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในกาหนด ทางราชการสงวนสิทธิ์ที่ถือว่าผู้ที่ไม่ไปทาสัญญาเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
๔.๘ ในกรณีพัสดุ ที่ต้องการซื้อ มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภทชนิดและ
ขนาดเดียวกัน ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ทางราชการมีความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทาในประเทศไทย ซึ่งแสดง
เครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานเท่านั้น

/๔...

- ๔ ในกรณีพัสดุ ที่ต้องการซื้อเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ รับรองระบบ
คุณภาพ ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ทางราชการมีความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทาในประเทศไทยซึ่งผลิตจากโรงงานที่
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเท่านั้น
การซื้อในกรณีนี้ นอกจากการจ้างก่อสร้างหากมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เข้า
แข่งขัน รายอื่นไม่เกินร้อยละห้า จะต่อรองราคาผู้เสนอผลิตภัณฑ์แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ รายที่เสนอราคาต่าสุด หากต่อรองแล้วราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดไม่
เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กาหนดให้ซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น
๔.๙ ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตน้อยกว่าที่กาหนดไว้ ทางราชการมีความ
ต้องการ เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทาในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพ
การซื้อในกรณีนี้ นอกจากการจ้างก่อสร้างหากมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุด
ของผู้เข้าแข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละสิบ จะต่อรองราคาผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ รายที่เสนอราคาต่าสุด หากต่อรองแล้วราคาที่
ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ. กาหนดให้ซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น
๔.๑๐ ในกรณีที่พัสดุที่ต้องการซื้อ มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว
ทางราชการมีความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทาในประเทศไทย
การซื้อในกรณีนี้ นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน
ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เข้าแข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด จะต่อรอง
ราคาผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม รายที่เสนอราคาต่าสุด หากต่อรอง
แล้วราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ กวพ. กาหนดให้ซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น
๔.๑๑ การดาเนินการตามข้อกาหนดข้างต้นจะถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรก
คู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทาขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าที่จะประกาศซื้อ
ถ้ามีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพหรือการขอใบรับ
อนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือการขอจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยแนบใบรับมาพร้อมกับ
ใบเสนอราคา หากผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือ
ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 10 วันทาการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แต่ทั้งนี้
จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพ หรือได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรมแล้วแต่กรณี
๔.๑๒ ในกรณีได้ดาเนินการตามข้อกาหนดแล้ว แต่ไม่สามารถซื้อได้ ให้ดาเนินการซื้อ ต่อ
ไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้นแล้วแต่กรณี

/๕...

- ๕ ๔.๑๓ การซื้อนอกจากที่กล่าวไว้ แต่ไม่รวมถึงการจ้างก่อสร้าง ให้กาหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคา
ระบุแหล่งกาเนิดหรือประเทศที่ผลิตด้วย ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกาเนิดหรือผลิตในประเทศไทย
หรือกิจการของคนไทยเสนอราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่มีแหล่งกาเนิดหรือไม่มีผลิตในประเทศไทย หรือกิจการที่
ไม่ใช่ของคนไทยไม่เกินร้อยละห้า จะต่อรองราคาของผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกาเนิดหรือผลิตในประเทศ
หรือกิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และ
เสนอราคาต่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่ กวพ.
กาหนดจะซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น
๔.๑๔ การเปรียบเทียบราคาจะพิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณาราคารวม
ภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศให้ผู้เสนอราคาทราบ แล้วแต่กรณี
๔.๑๕ ราคาที่ซื้อให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับวิธีซื้อเว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์
ตาม (๔.๘) , (๔.๙) , (๔.๑๐) หรือ (๔.๑๑)
๔.๑๖ สิ่งของตัวอย่างที่ส่งมาในการยื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการอาจพิจารณายึดไว้เพื่อ
ตรวจทดลองตามที่เห็นสมควร และหากเสียหายเนื่องจากการตรวจทดลอง ผู้เสนอราคาจะไม่คิดราคา หรือ
ค่าเสียหายแต่ประการใด
เมื่อทราบผลสอบราคา กรมการแพทย์ อาจยึดสิ่งของตัวอย่างไว้ให้ถือว่า ตัวอย่างดังกล่าว
ของผู้เสนอราคาไว้ต่อไป เพื่อเป็นตัวอย่างในการส่งมอบตามสัญญา
กรณีดังกล่าวในวรรคก่อน กรมการแพทย์ยึดสิ่งของตัวอย่างไว้ให้ถือว่าตัวอย่างที่ยึดไว้นั้น
เป็นสิ่งของที่ผู้ขายได้ส่งมอบ เว้นแต่ตัวอย่างที่ยึดไว้เกิดชารุดเสียหายหรือบุบสลายอันเป็นกรณีที่ผู้ขายจะต้อง
รับผิดชอบ หรือส่งมอบสิ่งของตามสัญญา ณ สถานที่อื่น ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ใน
สถานที่ใช้การได้ดีเหมือนเดิมหรือจัดหาสิ่งของอันใหม่มาทดแทนโดยความยินยอมของทางราชการ หรือนาสิ่งของ
ไปส่งมอบ ณ สถานที่อื่นภายในกาหนดเวลาตามสัญญาจึงจะถือว่าสิ่งของนั้นได้ส่งมอบตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
๔.๑๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานมาพร้อมซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย
จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซอง “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
……/๒๕๕๔ ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สานักยุทธศาสตร์
กรมการแพทย์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการ กระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทาดังกล่าว
/๖...

- ๖ ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสานักยุทธศาสตร์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. ข้อควรปฏิบัติภายหลังการยื่นซองเสนอราคา
ผู้เสนอราคาหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอานาจตามกฎหมาย ต้องอยู่ในขณะเปิดซองใบเสนอ
ราคา เพื่อคอยชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสงสัย รวมทั้งรับทราบคาชี้แจงหรือประกาศของคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา ถ้าละเลยต้องเสียสิทธิ์ไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองโดยตรง
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักยุทธศาสตร์จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ เปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อสานักยุทธศาสตร์เท่านั้น
๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน การ
รับเอกสารสอบราคาของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
/๗...

- ๗ ๖.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรม
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือ
ว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๑๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๑๗ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของ
ทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทา
สัญญาซื้อขายกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น จานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่
เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
แบบหนังสือค้าประกัน
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในแบบหนังสือค้าประกันหลักประกันสัญญา
/๘...

-๘(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน วันนับถัดจากที่ ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘.อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๙.การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า
๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงิน งบประมาณ
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงิน งบประมาณแล้ว
เท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อสานักยุทธศาสตร์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งเสริมการพาณิชนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ สานักยุทธศาสตร์อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

/๙..

- ๙ .
๑๐.๔ สานักยุทธศาสตร์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สานักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์
วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเต็นท์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
1. ลักษณะและรายละเอียดของเต็นท์
1.1 เป็นเต็นท์ที่ใช้สาหรับการปฏิบัติภารกิจภาคสนามเพื่อรองรับด้านฉุกเฉินทางการแพทย์ ของ
ทีม MERT กรมการแพทย์ ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ
1.2

มีความสะดวก และประหยัดเวลาในการติดตั้ง : ใช้คนในการติดตั้งไม่เกิน 3 คน ในเวลาไม่
เกิน 5 นาที

1.3

หีบห่อที่บรรจุ : มีขนาดกะทัดรัด สะดวกในการเคลื่อนย้าย ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บโดยมี
ถุงทาด้วย PVC เทียบเท่าหรือดีกว่า แบ่งเป็นดังนี้
1.3.1 ถุงสาหรับบรรจุผ้าใบพร้อมที่จับไม่น้อยกว่า 6 จุด น้าหนักเมื่อบรรจุผ้าใบไม่เกินกว่า
110 กก. ขนาดไม่เกิน 2000 x 700 x 400 มม.
1.3.2 ถุงสาหรับบรรจุโครงสาหรับเต็นท์พร้อมที่จับไม่น้อยกว่า 6 จุด น้าหนักเมื่อบรรจุ
โครงสาหรับเต็นท์ไม่เกินกว่า 95 กก. ขนาดไม่เกิน 2500 x 500 x 500 มม.

1.4

รองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ากว่า 20 คน (ในกรณีการปฏิบัติการตรวจผู้ป่วย)

1.5

ขนาดของเต็นท์ : มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ากว่า 5.9 x 5.7 x 2.8 เมตร

1.6

ลักษณะตัวโครงของเต็นท์ :
1.6.1 เป็นโครงสาเร็จรูปเป็นคาน (Bar) ไม่น้อยกว่า 6 คาน วัสดุทาจากอะลูมิเนียมมี
น้าหนักเบา ทนต่อสภาวะแวดล้อมในน้าเกลือ ไม่ผุกร่อนง่าย เคลือบด้วยแลคเกอร์
(Lacquering) เกรดไม่ต่ากว่า RAL 6014 ตามมาตรฐาน EN 573 เทียบเท่าหรือดีกว่า
1.6.2 แกนสกรูและสลัก เป็นวัสดุทาด้วยเหล็กไร้สนิม

1.7

ผ้าใบคลุมตัวเต็นท์ :
1.7.1 ผ้าใบคลุมตัวเต็นท์ทาด้วยวัสดุที่ทนแดดและฝน ผลิตจาก Polyester น้าหนักไม่
น้อยกว่า 500 กรัม / ตรม. โดยเคลือบด้วย PVC ทั้งสองด้าน ของผ้าใบ

/2…

- 2 -

1.7.2 ผ้าใบใช้ได้ในอุณหภูมิระหว่าง -30 องศาเซลเซียส ถึง +70องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐาน DIN EN 1876-2 1988 เทียบเท่าหรือดีกว่า
1.7.3 ความไวไฟเป็นไประดับ M2 ตามมาตรฐาน NFP 92 507 2004 เทียบเท่าหรือดีกว่า
เพื่อป้องกันลุกลามไฟบนผ้าใบในกรณีที่เกิดประกายไฟ/ไฟไหม้
1.8

แผ่นปูพื้น: มีแผ่นปูพื้นป้องกันบนพื้นสามารถยืดติดได้โดยตีนตุ๊กแก หรือสายรัด

1.9

หมุดยึดเต็นท์ : มีการยึดตัวเต็นท์โดยการตอกหมุดเป็นเสาหลัก เพื่อช่วยให้สามารถต้าน
ความแรงและความเร็วลมได้

1.10

ประตู : มีประตูเปิด 2 บาน(ด้านหน้าและด้านหลังของเต็นท์) กว้างไม่ต่ากว่า 1.8 เมตร สูง
ไม่ต่าว่า 2.0 เมตร

1.11

การเชื่อมต่อ : สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกับการระบบการยึดติด ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อ
อย่างรวดเร็ว หากมีการเชื่อมต่อเต็นท์มากกว่า 1 เต็นท์

1.12

หน้าต่าง :
1.12.1 มีหน้าต่างอยู่บนตาแหน่งด้านข้างของที่พักอาศัย ขนาดไม่ต่ากว่า 60 ซม. X 40 ซม.
1.12.2 หน้าต่างแต่ละบาน คลุมจะมีแผ่นคลุมทาด้วยวัสดุเดียวกับผ้าพร้อมมุ้ง

1.13

ตาข่ายบนเพดาน : มีตาข่ายบนเพดานติดตั้งภายในทั่วพื้นที่หลังคาเพื่อใช้แขวนโคมไฟ หรือ
สายไฟได้ได้สะดวก

2. ข้อกาหนดอื่น ๆ
2.1 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบารุงเป็นภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ ๒ ชุด (ตัวจริง ๑
ชุด)
2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบัน
ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจาหน่ายโดยตรง พร้อมแนบเอกสารรับรอง

