(ราง)
ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถนัง่ คนพิการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
..................................................
กรมการแพทย มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อรถนั่งคนพิการ
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ
2. รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดเล็ก
3. รถนั่งคนพิการชนิดชวยเหลือตนเองขนาดใหญ
4. รถนั่งคนพิการชนิดปรับใหเหมาะสมกับความพิการ
และขนาดของผูพ ิการแบบสําหรับเด็กทีพ่ ิการทางสมอง

จํานวน 4 รายการ
จํานวน 1,065 คัน
จํานวน 700 คัน
จํานวน 500 คัน
จํานวน 150 คัน

ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถกู ระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชือ่ แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรว มกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูลซือ้ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
5. ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของกรมการแพทย
กําหนดยืน่ เอกสารการประกวดราคาในวันที่ 26 มีนาคม 2552 ตัง้ แตเวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมกรมการแพทย ชัน้ 1 อาคาร 1 กําหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูเขาเสนอราคา ในเวลา 10.20 น. และพิจารณาซองขอเสนอทางดานเทคนิค ตัง้ แตเวลา 10.30 น. เปนตนไป
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ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสไดที่ ฝายพัสดุ
กองคลัง กรมการแพทย อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ระหวางวันที่ 17 มีนาคม 2552 - 20 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 0 2591 8258 , 0 2590 6112 -3 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2552

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 5/2552
การซื้อรถนัง่ คนพิการ จํานวน 4 รายการ
ตามประกาศกรมการแพทย ลงวันที่
มีนาคม 2552
----------------------------------------กรมการแพทย ซึง่ ตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อรถนัง่ คนพิการ
จํานวน 4 รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
1. รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ
จํานวน 1,065 คัน
2. รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดเล็ก
จํานวน 700 คัน
3. รถนั่งคนพิการชนิดชวยเหลือตนเองขนาดใหญ
จํานวน 500 คัน
4. รถนั่งคนพิการชนิดปรับใหเหมาะสมกับความพิการ
จํานวน 150 คัน
และขนาดของผูพ ิการแบบสําหรับเด็กทีพ่ ิการทางสมอง
ซึ่งพัสดุที่จะซือ้ นี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพทีจ่ ะใชงาน
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาํ หนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยืน่ ขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญา
1.4.1 แบบสัญญาซื้อขาย ใชสําหรับรายการที่ 1 – 3 จํานวน 3 รายการ
1.4.2 แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจาํ กัดปริมาณ ใชสําหรับ
รายการที่ 4 จํานวน 1 รายการ ระยะเวลาผูกพันราคารถนั่งคนพิการ
ชนิดปรับใหเหมาะสม กับความพิการและขนาดของผูพกิ ารแบบสําหรับ
เด็กที่พิการทางสมอง จํานวน 150 คัน ระยะเวลา 4 เดือน นับแตวัน
ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
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-21.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูทถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชือ่ แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมคี ุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของกรมการแพทย
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุน สวนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน สวนผูจัดการ ผูม ีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอาํ นาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุน รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนติ ิบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน ั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุน สวน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทผี่ ูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบคุ คล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบ ในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3
(2) หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้ และการจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ชุด
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย่นื ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยืน่ ขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถกู ตองครบถวน ลงลาย
มือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ดังนี้
4.2.1 รายการที่ 1 – 3 จํานวน 3 รายการ สงมอบพัสดุไมเกิน 120 วัน นับแต
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.2.2 รายการที่ 4 จํานวน 1 รายการ สงมอบพัสดุไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่
ไดรับใบสัง่ ซื้อจากศูนยสิรนิ ธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
/4…

-4-

4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ รถนั่งคนพิการ ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกลาวนีก้ รมการแพทยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน 1 คัน ตอ 1 รายการ
เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรมการแพทย จะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว กรมการแพทย
จะคืนใหแกผเู สนอราคา
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผูเสนอราคาควรตรวจ
ดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยืน่ ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่
26 มีนาคม 2552 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ณ หองประชุมกรมการแพทย อาคาร 1 ชั้น 1
เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิม่ เติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีผลประโยชนรว มกันระหวาง
ผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทัง้ ตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอ
ราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มกี ารเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ1.6 (2)
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทงิ้ งาน
/5…

-5-

ผูเสนอราคาทีไ่ มผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีผลประโยชนรว มกันระหวางผูเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็ก
ทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส หรือ เปนผูเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาทีไ่ มผา นคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ
ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวากระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาทีก่ ําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคา
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสทิ ธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และ
เมื่อแกไขขอขัดของแลวจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยงั เหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสัง่ ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ที่อยูในสถานที่นนั้ ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสงู สุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสทิ ธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศของ กรมการแพทย
จะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
6,922,500 บาท
เริ่มตนที่ รายการที่ 1 เปนเงิน
รายการที่ 2 เปนเงิน
4,200,000 บาท
2,550,000 บาท
รายการที่ 3 เปนเงิน
1,710,000 บาท
รายการที่ 4 เปนเงิน
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-6(3) ราคาทีเ่ สนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดว ยแลว
(4) ราคาทีเ่ สนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
ต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยนื ยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเ สนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการ
เสนอราคามิได
(7) ผูเสนอราคาทีเ่ ขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
ประกวดราคาฯ และคาใชจา ยในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทัง้ นี้จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา
(8) กําหนดวันประมูลดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 1 เมษายน 2552
โดยบริษัท พันธวณิช จํากัด ณ อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 9A ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
โดยแยกหลักประกันซองแตละรายการตามรายละเอียดแนบทายประกาศ โดยหลักประกันซองจะตอง
มีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยืน่ ซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ทยี่ ื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค หรือกอนหนาไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5 (1) ใหกําหนดวา หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 26 มีนาคม 2552
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมให
ใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1) ใหกาํ หนดวา หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบงั คับตั้งแต
วันที่ 26 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
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-75.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมือ่ ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ย
6. การยึดหลักประกันซองของผูมีสทิ ธิเสนอราคา ในกรณีดังตอไปนี้
6.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพือ่ เขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานทีท่ กี่ ําหนด
6.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
6.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด
เงื่อนไขทีก่ ําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
6.4 ผูม ีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทาย
ในการเสนอราคา
7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
7.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนกี้ รมการแพทย จะพิจารณา
ตัดสินดวย ราคาแตละรายการ
7.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 (หรือยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4)
คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
7.3 กรมการแพทย สงวนสิทธิไมพจิ ารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู ับเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาฯ ของ กรมการแพทย
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารประกวดราคาฯ
ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
7.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ ในการ
ทําสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมมีสทิ ธิผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกีย่ วของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิทจี่ ะไมรับราคาหรือไมทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
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-87.5 กรมการแพทย ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใดหรือราคาที่
เสนอทัง้ หมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา
ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถอื วาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา จะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
7.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูเสนอราคาที่มีสทิ ธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือ
เปนผูมีผลประโยชนรว มกันระหวางผูเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาทีม่ ีสิทธิรับการคัดเลือกดังกลาว และ
กรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้ เปนผูท งิ้ งาน
8. การทําสัญญา
8.1 สัญญาซื้อขาย ใชสาํ หรับรายการที่ 1 – 3 จํานวน 3 รายการ
8.2 สัญญาจะซือ้ จะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ ใชสําหรับรายการที่ 4
จํานวน 1 รายการ
8.3 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันทีท่ ําขอตกลงซื้อ กรมการแพทยอาจจะพิจารณา
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 ก็ได
8.4 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือกรมการแพทยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือ ตามขอ 8.1 ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ 1.4 หรือในกรณีที่หนวยงานระดับกรมที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ใหผูชนะการประกวดราคาซือ้ ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับกรมเจาของงบประมาณแตละกรม
โดยตรงกับหนวยงาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั แจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมการแพทย ยึดถือ
ไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันทีท่ ี่ทาํ สัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5(2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ
หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของ
ที่ซื้อที่ขายเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 1 ป นับจากวันที่ผซู ื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดหา
ของใหมมาเปลี่ยน ภายใน 7 วันทําการนับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจงความชํารุดบกพรอง โดยไมคิดมูลคาและ
คาใชจายใด ๆ ทัง้ สิ้น
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจาก เงินงบประมาณป 2552
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมการแพทยไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุ
จากสํานักงบประมาณแลวเทานั้น
11.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับจนได ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึง่ เปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
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- 10 (1) แจงการสั่งหรือนําสิง่ ของทีซ่ ื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันทีผ่ ูขายสัง่ หรือซื้อของจาก
ตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ ได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซอื้ ขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ ีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึง่ จะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้ กอน
บรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยนื่ เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอกรมฯ
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมือ่ ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขา
รวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น
กรมจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาใหเปนผูทงิ้ งานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 8 กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท ิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 กรมการแพทย สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่
มีนาคม พ.ศ. 2552

รายละเอียดแนบทายประกาศกรมการแพทย
หลักประกันซองแยกแตละรายการ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

รายการ
รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ
รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดเล็ก
รถนั่งคนพิการชนิดชวยเหลือตนเองขนาดใหญ
รถนั่งคนพิการชนิดปรับใหเหมาะสมกับความพิการ
และขนาดของผูพิการแบบสําหรับเด็กที่พกิ ารทางสมอง

จํานวนเงินหลักประกันซอง
บาท
346,125.00
210,000.00
127,500.00
85,500.00

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เปนผูมสี วนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในกิจการ
ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุ คลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการประมูลซื้อของกรมในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกนั ในลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจ ัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึง่ มีอาํ นาจ
หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล อีกรายหนึง่ หรือ
หลายราย ที่เสนอราคาใหแกกรมและผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ในการประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุน สวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุน สวนจํากัด หรือผูถือหุน รายใหญในบริษทั จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษทั จํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายทีเ่ สนอราคาใหแกกรม และผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา
(ก) กรณีผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคาดวยกัน
หมายความวา ผูถ ือหุน ซึง่ ถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนัน้ หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(ข) กรณีผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หมายความวา ผูถ ือหุน ซึง่ ถือหุนเกินกวารอยละหาในกิจการนัน้ หรือในอัตราอืน่
ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุน สวนผูจดั การ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษทั จํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึง่ หรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกกรม และผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุน สวน หรือเขาถือหุน ดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตร
ที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุน สวน หรือการ
ถือหุนของบุคคลดังกลาว
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ในกรณีบคุ คลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจ ัดการ หุน สวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหารผูเปนหุนสวนหรือผูถ ือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือ
ผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษทั จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน
หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกกรมในการประมูลซื้อคราวเดียวกัน
ใหถือวาผูเสนอราคา หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอกรม ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให
หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสนิ หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขู
วาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค
ที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปน
ผูมีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลีย่ งการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ
กรมโดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
-----------------------------------------------------

รายชื่อบริษทั /หาง/ราน……………………………………………………………………………………..
ยื่นรายการที…
่ …………………………………………………..………จํานวน…………..…….รายการ

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุน สวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล จํานวน………………….แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ จํานวน………….แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน…………….แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล จํานวน……………….แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน………………..แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ จํานวน…………แผน
บัญชีผูถือหุน รายใหญ จํานวน……………….แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน……………..แผน
2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน ั้น จํานวน…………….แผน
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน……………….แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุน สวน จํานวน……………..แผน
3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน………………แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน……………..แผน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน………………แผน
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุน สวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………………แผน
- บัญชีรายชือ่ หุนสวนผูจัดการ
ผูม ีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน…………แผน
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- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………………แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน………………..แผน
บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจดั การ จํานวน……………แผน
บัญชีผถู ือหุนรายใหญ จํานวน……………..แผน
ผูม ีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน…………..แผน
4. อื่น ๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายืน่ ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

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

รายชื่อบริษทั /หาง/ราน……………………………………………………………………………………..
ยื่นรายการที…
่ ……………………………………………………..……จํานวน……………….รายการ

บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน…………….แผน
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน……………….แผน
3. หลักประกันซอง จํานวน………….แผน
4. อื่น ๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายืน่ ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

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

แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
1. ขาพเจา.............…………..……………………………………………………….....................
อยูเลขที่ ........................………….ถนน ........................................ ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด ............................. โทรศัพท...........................................
โดย ...................................................…………………………………………………ผูลงนามขางทายนี้
ไดพิจารณาเงือ่ นไขตาง ๆ ในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพิ่มเติม
(ถามี) เลขที่ ............................................ โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทัง้
รับรองวาขาพเจาเปนผูม ีคุณสมบัติครบถวนตามที่กาํ หนดและไมเปนผูท ิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้
ลําดับที่
รายการ
จํานวน
กําหนดสงมอบ

3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา......................... วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และ
กรมการแพทย อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่
ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมการแพทย รองขอ
4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขาพเจารับรองที่จะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญา แนบทายเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสกับกรม............................................. ภายใน .................. วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรบั หนังสือ
ใหไปทําสัญญา
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4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 8 ของเอกสารการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกกรม...................................... กอนหรือขณะที่ไดลงนาม
ในสัญญาเปนจํานวนรอยละ......................ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปน
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากข า พเจ า ไม ป ฏิ บั ติ ใ ห ค รบถ ว นตามที่ ร ะบุ ไ ว ข า งต น นี้ ข า พเจ า ยอมให ก รมริ บ
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแกกรม
และกรม มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกสก็ได
5. ขาพเจายอมรับวากรมไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบใน
คาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกกรม ขาพเจายินยอม
มอบใหกรมไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ
7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจและตามความ
ผูกพันแหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ....................................................………………………………….
เพื่อเปนหลักประกันซองเปนจํานวนเงิน ............................................... บาท มาพรอมกันนี้
8. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวากรม ไมตองรั บผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรื อ
ตกหลน
9. การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และ
ปราศจากกลฉ อ ฉล หรื อ การสมรู ร ว มคิ ด กั น โดยไม ช อบด ว ยกฎหมายกั บ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ
หลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ ............................... เดือน...................................... พ.ศ. ....................

ลงชื่อ

......................................................................
(....................................................................)
ตําแหนง ......................................................................
ประทับตรา (ถามี)

