
ผู้ด ำเนินกำร ปฏิบัติได้ ปฏิบัติไม่ได้

1 ตัวอยา่งเอกสารการท าสัญญาจะซ้ือจะขาย (Download)
2 ส่งเอกสารประกอบการท าสัญญาทั้งหมด 

ภายใต้กรอบเวลาที่ก าหนด (เอกสารแนบหมายเลข 1)
2.1 กรณีไม่เปล่ียนรายการ , ไม่เปล่ียนรหัสเวชภัณฑ์ฯ คุณวุฒิพงษ์ อศิรี

- ส่งเอกสารที่ถกูต้องครบถว้น 14 ก.พ. 60 เป็นต้นไป
 วิธีพิเศษ : เอกสารหมายเลข 1,2,3 และ 4 

   เพื่อตรวจสอบ  
 วิธีคัดเลือก : เอกสารหมายเลข 1,2,3 และ 4 

      เพื่อตรวจสอบ  
- กรณมีีกำรแก้ไข คุณวุฒิพงษ์ อศิรี วันที่แจง้
   ให้มารับเอกสารคืนภายใน 5 วันท าการ วันที่มารับเอกสาร
   และส่งเอกสารคืนภายใน 2 สัปดาห์ วันที่ส่งเอกสารกลับคืน

2.2 กรณีปรับราคาสูงขึ้น หรือเปล่ียนแปลงชื่อ , รายการ , รหัส
   - แจง้รายการและราคาที่มีการปรับเปล่ียน คุณสุวรรณา กล่ินชื่น 14 ก.พ. 60 - 28 ก.พ. 60
   - จดัประชุมรอบพิเศษ (1 รอบเท่านัน้) 
     ส าหรับรายการที่ขอปรับราคาขึ้น
     เพื่อท าสัญญา
   - ส่งเอกสารที่ถกูต้องครบถว้น คุณวุฒิพงษ์ อศิรี
      เพื่อตรวจสอบ
- กรณีมีการแกไ้ข คุณวุฒิพงษ์ อศิรี
   ให้มารับเอกสารคืนภายใน 3 วันท าการ วันที่มารับเอกสาร
   และส่งเอกสารคืนภายใน 2 สัปดาห์ วันที่ส่งเอกสารกลับคืน

2.3 เวชภัณฑ์ฯ ที่เสนอเขา้ใหม่ และได้มีการต่อรองราคา คุณสุวรรณา กล่ินชื่น
เรียบร้อยแล้ว ขอใบแจง้ผลการพิจารณาเพื่อที่จะน า
เขา้ในสัญญา ปี 2561

ลงนำม  ผู้แทนบริษัท....................................................เบอร์ติดต่อ..............................

           ผู้จัดกำรบริษัท…..............................................เบอร์ติดต่อ...........................

ภายใน 28 เมษายน 2560

รำยกำร

กำรก ำหนดกรอบเวลำส ำหรับเอกสำรสัญญำจะซ้ือจะขำยเพ่ือท ำ  วธิพิีเศษ / คัดเลือก

ก ำหนดเวลำ

 มีนาคม 2560

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี

บริษัท ....................................................

จ ำหน่ำย .............................................

10 ก.พ. 60
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1. ใบเสนอราคา (ไม่ต้องระบุวนัที่ และกรุณาพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ได้ก าหนดไว้  ผู้ลงนามในใบเสนอราคาคือผู้แทนฝ่ายขาย)

2. สเปคสินค้า  (จะต้องระบุรายละเอยีดของสินค้าให้ชัดเจน ระบุบริษัทผู้ผลิต , ประเทศผู้ผลิต , 

บริษัทผู้แทนจ าหน่าย  โดยชือ่สินค้าจะต้องพิมพ์ตรงตามใบเสนอราคา , แคตตาล็อค ,

บิลส่งของ และขา้งกล่องสินค้า)

3. รายละเอยีดแคตตาล็อคสินค้า (ชือ่และรายละเอียดจะต้องตรงกับใบเสนอราคาและสเปคสินค้า

และต้องมีรูปภาพประกอบการพิจารณา)

4. หนังสือมอบอ านาจ (ให้ระบุวนัที่ และกรุณาพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ก าหนดและติดอากรแสตมป์ 30 บาท / ผู้รับมอบอ านาจ 1 คน)

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ของ (ผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ

พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง)

6. หนังสือรับรองของบริษัทฯ

7. ใบทะเบียนการค้ากรมสรรพากร

8. ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัท จ ากดั (กรมทะเบียนการค้า)

9. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

10. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีของบริษัท ฯ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

11. หนังสือบริคณห์สนธิ

12. เง่ือนไขเวชภัณฑ์ทางการแพทย ์9 ขอ้ (กรุณาพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่งานเวชภัณฑ์ทางการแพทยไ์ด้ก าหนด 

บริษัทที่จะด ำเนินกำรจัดหำโดยวธิพิีเศษ/คัดเลือก จะต้องจัดเตรียมเอกสำร ดังต่อไปน้ี
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ชื่อบริษัท (ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ)

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสาร

วันที่      (ไม่ต้องระบุวนั/เดือน/ป)ี

เร่ือง ขอเสนอราคาเวชภัณฑ์ทางการแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ 2561

เรียน คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีพิเศษ

ล าดับ ลักษณะนาม ราคาปี 2560

1 ชิ้น

2 ชุด

3 อนั

4 กล่อง

5 แผ่น

หมำยเหตุ

- ราคาที่เสนอนีร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

- ก าหนดยนืราคาภายใน 30 กนัยายน 2561

- เวชภัณฑ์ทางการแพทยดั์งกล่าวผลิตจากบริษัท / ห้าง / ร้าน...............................ประเทศ......................

ข้อก ำหนดทั่วไป

1. ผู้ขายสามารถส่งมอบส่ิงของและบริการเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ดังกล่าวให้กบัโรงพยาบาลรามาธิบดี

ได้สม่ าเสมอตามต้องการ

2. ก าหนดระยะเวลาจะซ้ือจะขายภายใน 30 กนัยายน 2561  ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามเง่ือนไขใน

สัญญาจะซ้ือจะขาย และตามใบส่ังซ้ือที่ผู้ซ้ือจะส่ังซ้ือเป็นคราว ๆ ไป

3. รับประกนัคุณภาพอยา่งน้อย 1 ปี

รายการ

(....................................................)

..............................................

ผู้แทนฝ่ายขาย

หมายเหตุราคาปี 2561

ขอแสดงความนับถอื

(แบบฟอร์ม) ใบเสนอรำคำ (ใช้หัวจดหมำยบริษัทฯ)  วธิพิีเศษ
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เรียน ประธานคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคัดเลือก

1. ขา้พเจา้ (บริษัท / ห้าง / ร้าน).......................................................................................................................................

อยู่เลขที.่...................ถนน............................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..........................................

จงัหวัด.....................................รหัสไปษณีย์...........................โทรศัพท์....................................................

โดย.................................................................ผู้ลงนามขา้งท้ายนี ้ ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ โดยตลอดและยอมรับขอ้ก าหนด

และเง่ือนไขนัน้แล้ว  รวมทั้งรับรองว่า ขา้พเจา้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถว้นตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

2. ขา้พเจา้ขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ตามขอ้ก าหนดเง่ือนไขรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะแห่งเอกสาร

เง่ือนไขการจดัหา ดังต่อไปนี้

ยี่ห้อ / ขนาด / ผลิตภัณฑ์ฯ ราคา / หน่วย

รุ่น ของประเทศ รวม Vat (ถา้มี)

(.........................................................................................................................................)ซ่ึงเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ค าเสนอนีจ้ะยนือยู่ถงึ 30 กนัยายน 2561 นับต้ังแต่วันยื่นขอ้เสนอทางด้านราคา และมหาวิทยาลัยมหิดลอาจรับ

ค าเสนอนี ้ณ เวลาใดกไ็ด้ กอ่นจะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยดืออกไปตามเหตุผลอนัสมควรที่

มหาวิทยาลัยมหิดลร้องขอ

4. ก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ขา้พเจา้รับรองที่ส่งมอบพัสดุตามเอกสารเง่ือนไขการจดัหาโดยครบถว้นถกูต้องภายใน

30 กนัยายน 2561  นับถดัจากวันลงนามในสัญญาตามที่ก าหนด

5. ในกรณีที่ขา้พเจา้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจดัหา  ขา้พเจา้รับรองที่จะท าสัญญาตามแบบสัญญาแนบท้ายเอกสาร

เง่ือนไขการจดัหากบัมหาวิทยาลัยมหิดลภายใน .....7.....วัน  นับถดัจากวันที่ได้รับหนังสือแจง้ให้ไปท าสัญญา

หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบัติให้ครบถว้นตามที่ระบุไว้ขา้งต้นนี ้ ขา้พเจา้ยนิดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแกม่หาวิทยาลัยมหิดล

6. ขา้พเจา้ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี ้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบ

ในค่าใช้จา่ยใด ๆ อนัอาจเกดิขึ้นในการที่ขา้พเจา้ได้เขา้เสนอราคา

7. ขา้พเจา้ได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานีโ้ดยละเอยีดแล้ว และเขา้ใจ

ดีว่ามหาวิทยาลัยมหิดลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานีไ้ด้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยติุธรรม และปราศจากกลฉอ้ฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายบุคคล หรือกบัห้างหุน้ส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกนั

เสนอมา ณ วันที.่......................................

ลงชื่อ..................................................

(.........................................................)

ต าแหน่ง............................................
ประทับตรำ (ถ้ำมี)

ใบเสนอรำคำ

รายการที่ รวมเป็นเงิน รับประกนัจ านวน
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โดยหนังสือฉบับนี ้ ขา้พเจา้บริษัท / ห้าง / ร้าน ............................................................................

โดย.......................................................ซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจผูกพันบริษัท / ห้าง / ร้าน....................................

ขอมอบอ านาจให.้.......................................................................................................................................

พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากดัปริมาณ ,เสนอราคา ,รับรองส าเนาเอกสาร,

รับใบส่ังซ้ือ , และแกไ้ขเอกสารต่าง ๆ กบัมหาวิทยาลัยมหิดล(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอ านาจ

ได้กระท าไปภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี ้ ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบเสมือนหนึง่ ขา้พเจา้เป็นผู้กระท าเองทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี ้ จงึได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้ ต่อหน้าพยานขา้งท้ายนีเ้ป็นส าคัญ

ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ

ลงชื่อ ผู้รับมอบอ านาจ

ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยาน

หมำยเหตุ : 

ถา้มีการขดีฆ่า ต่อเติม หรือแกไ้ข ขอ้ความขา้งต้นนี ้ให้ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจลงนามก ากบั

และประทับตราไว้ทุกแห่ง

ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท
ต่อผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ท่ำน

.............................................

(............................................)

(แบบฟอร์ม) หนังสือมอบอ ำนำจ (ใช้หัวจดหมำยของบริษัทฯ)

เขยีนที่...........................................

วันที.่....................(ระบุวันที่ปัจจบุัน)

.............................................

(............................................)

.............................................

.............................................

(............................................)

(............................................)
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1. ผู้รับจดัหา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ เง่ือนไข ขอ้ก าหนดของทางราชการ และของคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. ผู้รับจดัหา จะต้องมาติดต่อและท าสัญญากบัทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใน 7 วัน

นับแต่ได้รับหนังสือแจง้ หากพันก าหนดดังกล่าว ถอืว่าผู้รับจดัหาเจตนาบิดพล้ิวไม่ยอมลงนาม

ในสัญญา จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และค่าราคาวัสดุทางการแพทยท์ี่เพิ่มขึ้น เนือ่งจากต้องจดัหาจากผู้รับจดัหา

รายอื่น และคณะฯ อาจแจง้เวียนชื่อเป็นผู้ไม่สมควรติดต่อท าการค้ากบัส่วนราชการมหาวิทยาลัยมหิดล

และส่วนราชการอื่นด้วย

3. เป็นหน้าที่ของผู้รับจดัหา จะต้องมาติดต่อขอรับใบส่ังซ้ือภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจง้หากภายใน 

3 วันท าการ ของทางราชการ ไม่ติดต่อขอรับใบส่ังซ้ือ ทางคณะฯ จะจดัส่งใบส่ังซ้ือไปยงัผู้รับจดัหา โดยผู้รับจดัหา

ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จา่ยในการจดัส่งให้คณะฯ ตามจ านวนที่จา่ยจริงในแต่ละคร้ัง แต่ไม่ต่ ากว่า 100 บาท 

(หนึง่ร้อยบาทถว้น)

4. ผู้รับจดัหา จะต้องจดัเตรียมวัสดุทางการแพทยท์ี่เสนอราคา หรือตามสัญญาจะซ้ือจะขายให้เพียงพอต่อการส่ังซ้ือ

ตลอดเวลา ยกเว้นมีเหตุอนัสมควรและจ าเป็นด้านการผลิต หรือขาดคราวผู้รับจดัหา จะต้องแจง้เป็นหนังสือ

ให้คณะฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ ของทางราชการ  พร้อมแจง้ก าหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ

แกไ้ขเหตุดังกล่าว ซ่ึงต้องไม่เกนิ 90 วัน

5. ก าหนดระยะเวลาส่งมอบวัสดุทางการแพทยใ์นแต่ละคราว ภายใน 5 วันท าการ นับต้ังแต่วันถดัจากวันที่

ผู้รับจดัหาได้รับใบส่ังซ้ือ หากส่งของ ล่าช้ากว่าก าหนดและโดยไม่มีเหตุอนัสมควรตามระเบียบของทางราชการ

จะต้องถกูปรับในอตัราสูงสุดของระเบียบที่ก าหนดและต้องชดใช้ค่าเสียหาย อนัหากมีขึ้น เนือ่งจากความล่าช้า

ดังกล่าว และต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในใบส่ังซ้ือ หรือสัญญา เมือ่คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องซ้ือจากผู้ขายรายอื่น

6. ก าหนดยนืราคาถงึวันที่ 30 กนัยายน 2561 นับแต่วันเสนอราคาของระยะเวลายนืราคาทั้งหมดผู้รับจดัหา

รับรองว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงราคาที่ได้เสนอไว้กบัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ

โดยหากได้รับแจง้ให้มาท าสัญญาภายใน 30 กนัยายน 2561  ผู้รับจดัหาตกลงยนิยอมท าสัญญาในราคา

ที่ได้เสนอไว้แต่ต้น ทุกประการ

7. เป็นวัสดุที่ใช้ทางการแพทย ์ไม่เป็นอนัตรายต่อผู้ป่วย

8. ก าหนดระยะเวลาจะซ้ือจะขายภายใน 30 กนัยายน 2561 ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา

จะซ้ือจะขาย และตามใบส่ังซ้ือ ที่ผู้รับจดัหาจะส่ังซ้ือเป็นคราว ๆ ไป

9. รับประกนัคุณภาพอยา่งน้อย 1 ปี

(แบบฟอร์ม) (ใช้หัวจดหมำยบริษัทฯ)

เงื่อนไขและข้อก ำหนดทั่วไปในกำรจัดหำเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

(..................................................)

.................................................
ประทับตรายางบริษัท


