ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
*******************************
ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถบรรทุก ดีเซล) จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๗๘๗,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลทุงใหญ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียน
ชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของ ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา ใหแก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ( โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( e - Goverrment Procuerment : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๖. ผู เสนอราคาต องไม เปน ผูที่ ถูก ระบุ ชื่อ วา เป นคู สัญญาที่ ไม ได แสดงบั ญชี รายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการ
รับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
ทั้ งนี้ ผู เสนอราคาที่ ได รั บการคั ดเลื อกและหากมี การทํ าสั ญญาซึ่ งมี มู ลค าตั้ งแต
๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หาแสนบาทถวน) ขึ้นไป จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถจายเงินเปนเงินสดไดและให
จัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
กําหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. และกําหนดเปดซองสอบ
ราคา ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ เปนตนไป ณ หองประชุมโรงพยาบาลทุง
ใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินในการจัดซื้อครุภัณฑครั้งนี้ ไดมาจากเงินบํารุงโรงพยาบาลทุงใหญ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
๒./ผูสนใจ...
-๒-

ผูส นใจติ ด ต อขอรั บ เอกสารสอบราคาได ที่ ง านพั ส ดุ
กลุ ม งานการจั ด การ
โรงพยาบาลทุงใหญจัง หวัดนครศรีธรรมราช (พรอมเอกสารของบริษัท/หาง/ราน รับรองสําเนาถูกตอง)
ตั้งแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
๐-๗๕๓๖-๘๘๖๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสวรรค กาญจนะ)
นายแพทยเชี่ยวชาญ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ สธ.๕๙/ ๒๕๕๙
การซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
***********************
ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง (รถบรรทุก ดีเซล) จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๗๘๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปด
หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) จัดสรรใหโรงพยาบาลทุงใหญ โดยใชบํารุงของโรงพยาบาลทุงใหญ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบทายประกาศฉบับนี้
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ
อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา
ฉบับนี้ โดย
มีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พรอมดวยแบบรูปภาพประกอบ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และ
ไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคี ําสั่งสละสิทธิ์และความ
คุมกันเชนวานั้น
๒./๓. หลักฐาน...

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา เสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมา
พรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน สําเนาบัตร
ประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีผูเขารวม
คาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบใน ขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม
ขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอ
ราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบ
ราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือ
ชื่อของผูเสนอราคา ใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม
มีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา
พรอมประทับตรา กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียง
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถา

ตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง
คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ
ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลทุงใหญ
ราคาที่เสนอ.............../-๓-๓ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเปดซอง ใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัด
จากวัน
ทีล่ งนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการ รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ จํานวน ๑ ชุด/รายการ ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้จังหวัดฯ
จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา ตรวจสอบภายใน ๗ วัน
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - ชุด/
ตอรายการ
เพื่อใชในการตรวจทดสอบหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา
ทั้งนี้ จังหวัด ฯ จะไมรับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว
ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดฯ จะคืนใหผูเสนอราคา
๔.๖ กอ นยื ่น ซองสอบราคา ผูเ สนอราคาควรตรวจดูร า งสัญ ญา
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตก
ลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จา
หนาซองถึง คณะกรรมการเปด ซองสอบราคา โดยระบุไ วที่ห นา ซองวา “ ใบเสนอราคา
ตามเอกสารสอบราคา
เลขที่............................../ ๒๕๕๙ ยื่นตอเจาหนาที่รับซอง
สอบราคา ในวันที่...................................... ถึงวันที่ ........................................ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.
– ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุมงานการจัดการโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคา
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑)
ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
กอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ ฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัด
รายชื่อ
ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศ

รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
เวนแตคณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคา....../-๔-๔ผูเสนอราคา ที่ถูก ตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอ
ราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ
เปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง จากคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาการวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สดุ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบ
เสนอราคาของผู เ สนอราคาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กดั ง กล า วข า งต น
ในวั น ที่
................................................. ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมโรงพยาบาล
ทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ
อยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผู อุทธรณ และเห็นวาการ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัด ฯ จะพิจารณาตัดสินดวย ราคาตอ
รายการ
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบ
ราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ ฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
จังหวัดเทานั้น
๕.๓ จังหวัด ฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือใบรับ
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด
(๒) ไมก รอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผูเ สนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด ในเอกสาร
สอบราคา
ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคาราย
อื่นและราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรากํากับไว

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากมีหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไม
ถูกตอง
จังหวัด............/-๕-๕๕.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาดผู
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู
เสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผู
เสนอราคาสามารถดําเนินการตามสอบราคาซื้อใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดมีสิทธิที่จะ
ไมรับราคาของผูเสนอรายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลัง จากการเปดซองสอบราคาวา ผู
เสนอราคา ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๗ เปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผู
เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ จังหวัดมี
อํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ
ตามขอ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของพัสดุใหครบถวนภายใน ๕
วันทําการของทางราชการนับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อขาย จังหวัด ฯ จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญา ตามแบบสัญญาดังกลาวระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของพัสดุได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัด ฯ เห็นวาไมสมควรทําขอตกลงเปน
หนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ
๑.๓ กับจังหวัด ฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหจังหวัด ฯ ยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ ๑.๔
หนังสือ.........../-๖-๖(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสัญญานี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอ/วัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของพัสดุที่ซื้อ/ขาย ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา
๑ ป ใบถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
๙.๑ การลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัด ฯ ไดรับ
จัดสรรเงินบํารุงของโรงพยาบาลทุงใหญ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ แลวเทานั้น
๙.๒ เมื่อจังหวัด ฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลง
ซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจง การสั่ ง หรื อนํ าสิ่ ง ของที่ ซื้อ ขายดั ง กลา วเขา มาจาก
ตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต
วันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเ ปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่
มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตอง

ไดรับ อนุญาตเชนนั้น กอนการบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ จัง หวัดอาจพิจ ารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
จังหวัดฯ........./-๗-๗๙.๔ จังหวัดฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ลอ ยกสูง
กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑและพิจารณากําหนดราคากลางครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง ตามคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๓๔๘๕/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................................................................................................
ลักษณะทั่วไป
๑. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา ๒๔๐๐ ซีซี
๒. เปนกระบะสําเร็จรูป
๓. หองโดยสารแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
ขนาดรถยนต – เครื่องยนต
๑. เปนรถยนตสําเร็จรูปรุนใหมไมเคยผานการใชงานมากอนและเปนผลิตภัณฑที่จํา
หนวยใหแก ผูซื้อทั่วไป ตองมีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
๒. เปนเครื่องยนตดีเซลทีไ่ ดมาตรฐานเฉพาะดานความปลอดภัย การควบคุมสาร
มลพิษจากเครื่องยนตเทียบเทา ยูโร ๔ หรือมาตรฐานที่สูงกวา
ลักษณะเฉพาะ
๑. มีระบบขับเคลื่อนแบบ ๒ ลอ ยกสูง
๒. เครื่องยนตคอมมอนเรลแบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น พรอมระบบอินเตอรคูลเลอร
๑๖ วาลวแถวเรียง กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต (๑๕๐ แรงมา)
แรงบิด
สูงสุดไมต่ํากวา ๓๘๐ นิวตันเมตร/๒,๐๐๐ รอบตอนาที
๓. ประตูระบบเซ็นทรัลล็อคพรอมกระจกไฟฟาทั้ง ๔ บาน
๔. มีระบบพวงมาลัยพาวเวอร ปรับระดับสูงต่ําได
๕. ระบบเบรก หนาแบบดิสกเบรก ลอหลังแบบดรัมเบรก
๖. ระบบเกียรธรรมดา ไมนอยกวา ๖ เกียร
๗. ความจุถังน้ํามัน ไมนอยกวา ๗๕ ลิตร
๘. ขนาดยางไมนอยกวา ๒๖๕/๖๕ R๑๗ พรอมกระทะลอแบบอัลลอยดเปนแบบ
มาตรฐาน
ผูผลิต
๙. ติดตัง้ บันไดดานขาง ดานซายและดานขวา ตามมาตรฐานบริษัทผูผลิต
๑๐. กันชนหนาและกันชนหลังมาตรฐานผูผลิต
๑๑. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไมนอยกวา ๔ จุด หรือตามกฎหมายกําหนด
๑๒. ติดฟลมกรองแสงทุกบานกระจกรอบคัน ความเขมไมนอยกวา ๖๐%

๑๓. ติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศ ตามมาตรฐานผูผลิต มีวิทยุหนาจอ ๗ นิ้ว แบบ
Touch Screen พรอมMP 3 USB AUX และ Bluetooth พรอมลําโพง
๑๔. มีแผนยางรองพื้น ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอนหนา ๒ ผืนและตอนหลัง ๒ ผืน)
๑๕. ติดตั้งกระบะลายเนอรกันกระแทกอยางดี
๑๖. มีถุงลมนิรภัย ดานคนขับและผูโดยสารดานหนา
๑๗. มีระบบเซ็นเตอรถอยหลัง
๑๘. ติดตั้งกันสาดประตูทั้ง ๔ ดาน
๑๙. มีสัญญาณเตือนการโจรกรรม
อุปกรณ.........../-๒-๒อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ
๑.
๒.
๓.
๔.

แมแรงพรอมดาม ๑ ชุด
ประแจถอดนอตลอและเครื่องมือประจํารถ ๑ ชุด
ยางอะไหลพรอมกระทะลอ ๑ ชุด
หนังสือคูมือการใชบํารุงรักษาภาษาไทย ๑ ชุด

เงื่อนไข
๑.
๒.
๓.
๔.

ประกันชั้น ๑ พรอม พรบ.
เครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุข และชื่อหนวยงานทั้ง ๒ ดาน
รถยนตที่เสนอขายตองมีศูนยบริการมาตรฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับประกันคุณภาพ ๓ ป หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แลวแตระยะไหนถึง
กอน พรอม
รับประกันอะไหลในการใชงานปกติ
๕. บัตรเอกสารเขารับบริการตรวจซอมฟรี ตามกําหนดระยะเวลาที่บริษัทกําหนด
๖. ราคารถยนตที่เสนอตองเปนราคาที่รวมคาใชจายตางๆ และคาอุปกรณที่ติดตั้ง
ทุกอยางตามคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต โดยรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี
สรรพสามิตแลว และคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผูขายเปน
ผูออกคาใชจายทั้งสิ้น
๗. เปนผูแทนจําหนายที่มีอํานาจเต็ม
๘. รายละเอียดนอกเหนือจากที่กําหนดใหถือตามรูปแบบหรือแค็ตตาล็อกที่ผขู าย
เสนอแนบทายสัญญาหรือหนังสือขอตกลงซื้อขาย
...................................................ประธานกรรมการ
(นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
....................................................กรรมการ

(นายบํารุง พรหมกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
..........................................................กรรมการ
(นางสมใจ ณัฐธวรรนะ)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

