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ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ที่          /2564 
เรื่อง   ขยายเวลาการสอบราคาจ้างบริษัทแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 

.………………………………………..……………………. 

 ตามที่  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้มีประกาศที่ 106/2564  เรื่อง   สอบราคาจ้างบริษัทแพทย์ ประจำ 
ปีการศึกษา 2564 - 2565 เพื ่อให้บริการตรวจรักษา อาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนักศึกษา  ไปแล้วนั ้น เพื ่อให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย จึงขอขยายเวลาการสอบราคาจ้างบริษัทแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1 เป็นผู้มีอาชีพประกอบการทางด้านธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการเสนอราคานี้โดยตรง  
1.2  ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
1.3  ไม่เคยมีพฤติกรรมในแนวทางท่ีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย 
1.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
1.5  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้ามายื่นซองเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 

 หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ 

 2. หลักฐานการเสนอราคา 

2.1 ผู้เสนอราคาต้องนำสำเนาหลักฐานต่อไปนี้ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง 
และประทับตราบริษัท/ห้างให้เรียบร้อย โดยแยกไว้ต่างหากจากซองเสนอราคา คือ 

(1) สำเนาทะเบียนการค้าหรือใบภาษีมูลค่าเพ่ิมที่กรมสรรพากรออกให้ 
(2) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ซึ่ง

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้จนถึงวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 3 เดือน 
(3) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลซึ ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วนผู ้มีอำนาจเต็ม เพื่อผูกพันในนาม  

นิติบ ุคคลต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บ ุคคลนั ้นเป็นผู ้แทนที ่ม ีอำนาจเต็มโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย ในกรณีมอบอำนาจให้ทำการแทนบริษัท/ห้าง ให้ป ิดอากรแสตมป์ตาม 
ประมวลรัษฎากร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

(4) กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีหนังสือ
ร ับรองการแต่งตั ้งจากบริษัทผู ้ผล ิตหรือแทนบริษัทผู ้ผล ิตหรือตัวแทนผู ้จ ัดจำหน่าย  
โดยหนังสือนั้นต้องมีอายุไม่เกิน  90  วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา 

2.2   ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก แบบ และรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคา (ถ้ามี) 
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3. การเสนอราคา 

3.1 ผู ้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ทั ้งนี ้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั ้งตัวเลขและตัวหนังสือ  
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวม   ทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให ้ณ มหาวิทยาลัยฯ 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

3.2 ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารการเสนอราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 

3.3 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคา โดยแยกเป็น 3 ซอง ดังนี้ 
(1)  ซองเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง/ร้าน สำเนา 1 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า        

 “เอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง/ร้าน” 
(2)  ซองข้อเสนอด้านคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของรายการที่เสนอต้นฉบับ 1 ชุด  

พร้อมสำเนา 7 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า “เอกสารด้านคุณลักษณะ (เอกสารแนบส่วนที่ 1)”    
(3)  ซองข้อเสนอด้านราคา ประกอบด้วย แบบฟอร์มใบเสนอราคา ต้นฉบับ 1 ชุดพร้อม 

 สำเนา 7 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า “เอกสารด้านราคา (เอกสารแนบส่วนที่ 2)”    
    ผู้เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองทั้ง 3 ซองให้เรียบร้อยและประทับตรา พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ 

รอยผนึกซองและจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยยื ่นต่อ เจ้าหน้าที ่พัสดุ  
ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กองพัสดุและจัดการทรัพยส์ิน 
อาคาร 14 ชั้น 2 และผู้มีอำนาจจากบริษัทผู้ยื ่นซองจะต้องนำเสนอรายละเอียดคุณลักษณะต่อคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาด้วยตนเอง และคณะกรรมการฯ จะเปิดซองพิจารณา ในวันอังคารที ่ 28 กันยายน 2564  
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 24 ชั้น 15 

    เมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นซองเสนอราคาแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และแจ้งสิทธิ์การยื่นเสนอราคา
ก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านราคา 

4. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
4.1 ผ ู ้ เสนอราคารายใดม ีค ุณสมบัต ิ ไม ่ถ ูกต ้องตามที ่มหาว ิทยาล ัยกำหนด คณะกรรมการฯ 

จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารเสนอราคาในส่วนที ่มิใช่สาระสำคัญ ทั ้งนี ้  เฉพาะกรณีที ่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เท่านั้น 
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4.2  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่กรอกชื ่อนิต ิบ ุคคล หรือลงลายมือชื ่อผู ้ เสนอราคาอย่างหนึ ่งอย่างใดหรือทั ้งหมด 
ในใบเสนอราคา 

(2) เสนอรายละเอ ี ยดแตกต ่ าง ไปจากเง ื ่ อน ไขท ี ่ ก ำหนดใน เอกสาร เสนอราคา  
ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(3) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ 

4.3 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบราคา หรือ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิ์ที ่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี  
ความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

4.4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง  รายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการเสนอราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื ้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั ้งนี้ เพื ่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะพิจารณายกเลิกเสนอราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือน
เป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคาในกรณี
ที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถ
ดำเนินงานตามสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิ์ที่จะ 
ไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น      

5. การทำสัญญา 
      ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยภายใน 7 วัน หลังจาก

ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสุทธิซึ่ง 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด หรือ 
(2) แคชเชียร์เช็ค หรือ 
(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ 

      หากผู ้ได ้ร ับคัดเล ือกไม่ดำเนินการทำสัญญาเป็นหนังส ือกับมหาวิทยาลัยตามเวลาที ่กำหน ด 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทิ้งงาน และขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคารายอื่นแทน 
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6. การชำระเงิน 
  การชำระเงินค่าจ้างจะชำระเป็นรายเดือนเมื่อผู้ชนะการสอบราคาได้ดำเนินการให้บริการและผ่านการ

ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

7. ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะการบริการตรวจรักษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
(ตามเอกสารแนบ ส่วนที่ 1) 

     ผู้ใดมีความสนใจและประสงค์จะยื่นซองสอบราคางานดังกล่าว โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดการ 
ยื ่นซองสอบราคาได้ที่ คุณดารัตน์ สัตยวิว ัฒน์ ห้องพยาบาล อาคาร 22 ชั ้น ล่าง ในเวลาทำการ โทรศัพท์ 
0- 2697- 6911   หรือ  Web : www.utcc.ac.th (เลือกประกาศจัดซื้อ) ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ    ณ   วันที่      กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
   

 
                         

                   (รองศาสตราจารย์  ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย) 
                 อธิการบดี 

                  
  
            
 
 
 

http://www.utcc.ac.th/



		2021-07-20T11:37:57+0700
	IP: 202.28.11.10, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
	ลงนามโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย


		2021-07-23T14:59:23+0700
	IP: 202.28.11.10, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
	ลงนามโดย  นายโสภณ สุทธิชัยวรกุล (19123202) - (LPSystem), 133,23




