ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาจางซอมหลังคาอาคารผูปวยนอก
.......................................
ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยโรงพยาบาลทุงใหญ) จะดําเนินการ จัดจางซอมหลังคาอาคารผูปวย
นอก ที่ โ รงพยาบาลทุ ง ใหญ อํ า เภอทุ ง ใหญ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได รั บ จั ด สรรเงิ น งบค า เสื่ อ ม
ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ใหดําเนินการจางซอมหลังคาอาคารผูปวยนอก จํานวน ๑ หลัง เปนเงิน ๑,๙๘๗,๗๐๐.บาท (หนึ่งลานเกาแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) นั้น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบทายประกาศฉบับนี้
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ใน
วงเงินไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชือ่ แลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา ใหแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช (โรงพยาบาลทุงใหญ จัง หวัดนครศรีธรรมราช) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น.และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 ตั้งแตเวลา
๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมโรงพยาบาลทุงใหญ ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ งานพัสดุ
กลุมงานการจัดการ โรงพยาบาลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม
2559 จนถึง 1 กุมภาพันธ 2559 สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๗๕-๓๖๘๘๖๗ ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายธิติ วิริยาภรณ )
นายแพทยปฏิบัติการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ สธ.๐๐๓/ ๒๕๕๙
จางซอมหลังคาอาคารผูปวยนอก ที่โรงพยาบาลทุงใหญ
ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 19 มกราคม 2559

***********************
ดวย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลทุงใหญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ จังหวัด ” มีความประสงคจะสอบราคาจางซอมหลังคาอาคารผูปวยนอก ที่โรงพยาบาลทุงใหญ โดย
ใชงบคาเสื่อม ป พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑ หลัง เปนเงิน ๑,๙๘๗,๗๐๐.-บาท (หนึ่งลานเกาแสนแปดหมืน่ เจ็ดพันเจ็ดรอยบาท
ถวน)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พรอมดวยแบบรูปภาพประกอบ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.7 แบบหนังสือมอบอํานาจ
๑.8 เงื่อนไขหลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชสัญญาแบบ
ปรับราคาได
๑.9 บัญชีรายการเอกสาร
๑.๑0 รายการเกี่ยวกับสถานที่กอสรางฯลฯ
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานกอสรางที่สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบคุ คล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง
งาน ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคา........../๒

-๒-

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสราง วงเงินไมนอยกวา 1,000,000.-บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
และเปนผลงานที่เปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือและเปนผลงานตอสัญญาฉบับเดียวยอนหลังไมเกิน
๓ ป นับแตวันมอบงานงวดสุดทายถึงวันยื่นซองสอบราคาครั้งนี้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประชาชน ของผูเปนหุนสวน พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคา ให
ชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการ
ขุด ลบ ตก เติม................/๓
-๓-

ขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย
ทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน
ใหถือตัวหนัง สือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้ง สิ้นซึ่ง รวมคาภาษีมูล คาเพิ่ มและภาษีอากรอื่น คาขนสง
คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆทั้งปวง
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ไมเกิน
90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาแบบรูปและ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - ชุด/ตอรายการ
เพื่อใชในการตรวจทดสอบหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดฯ จะไมรับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดฯ จะคืนใหผูเสนอราคา
๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเ สนอราคาควรตรวจดูรางสัญ ญา
รายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
สธ………… /๒๕๕๘ ”ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุมงานการจัดการโรงพยาบาลทุงใหญ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคา โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือก กอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ การ
คัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะ

กรรมการฯ จะวินิจฉัย....../๔
- ๔–

กรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
ทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคา ที่ถูกตัดรายชื่อออกจาก การเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับแตวันทีไ่ ดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง ใหถือ
เปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ในวันที.่ ............................. ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุม
โรงพยาบาลทุงใหญ ตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอม ไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคาเวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕ หลักประกันซอง
ตามประกาศนี้ไมมี
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบ หรือใบหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของจังหวัด
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปนสาระ
สําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น และราคาที่เสนอมีการขูดลบ
ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๖.๔ ในการตัดสินการสอบ.............../๕
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๖.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
จังหวัด มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากมีหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไม
ถูกตอง
๖.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสดุ แตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ได รับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอัน
เปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอรายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลัง จากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น เปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาคาจางที่สอบได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๔
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย.........../๖
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๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
สอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
จังหวัดจะจายเงินคาจางตามสัญญา โดยจายตามงวดงาน ซึ่งแบงออกเปน 2 งวด ตาม
เอกสารการแบงงวดงานและการจายเงินตามขอ ๑.๓
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ๒
ป นับถัดจากวันที่จังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
สําหรับประกาศนี้ไมมี
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
สําหรับประกาศนี้ไมมี
๑๓. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๓.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากงบเงินงบประมาณซอมบํารุงและ
ทดแทนครุภัณฑสิ่งกอสราง ประจําป ๒๕๕๖ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
การลงนามในสัญญาจางจะกระทําตอเมื่อจังหวัดไดรับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณเทานั้น
ราคากลางของงานจางซอมหลังคาอาคารผูปวยนอก ในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน
ทั้งสิ้น เปนเงิน ๑,๙๘๗,๗๐๐.-บาท (หนึ่งลานเกาแสนแปดหมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน)
๑๓.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ
นั้นตองนํา เขามา โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑)
แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
จัดการใหสิ่งของ............../7
-๗-

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนการบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อจังหวัด ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขา
รับราชการได จะตองมีชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาดังตอไปนี้
ประเภทงาน

วิศวกรคุมงาน

ชางฝมือวุฒิ ปวส.

กอสราง

1 คน

๑ คน

ไฟฟา

๑ คน

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว
/หนวยงานเจาของโครงการ โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 220,443.86 บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ................................................................
- ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อปรับปรุงระบบน้ําเสีย จํานวน 6 รายการ 220,443.86 บาท
4. แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางอิง)
4.1 ราคาตามวงเงินงบประมาณ
4.2 ..................................................................................................................
4.3 ..................................................................................................................
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายภัทรพล เกตุขาว
5.2 นายบํารุง พรหมกุล
5.3 นายวัชรินทร ไชยคชบาล

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมงานการจัดการ งานพัสดุ ๐-๗๕๓๖-๘๘๖๗
ที่ นศ ๐๐32.๓๐๑ (๑๐) /
วันที่
มิถุนายน 2558
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว โดยวิธีสอบราคา
เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ไดรับมอบอํานาจ)
ตามที่โรงพยาบาลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับจัดสรรเงินงบคา
เสื่ อม ปง บประมาณ 2558 ให ดํ าเนิน การปรับ ปรุ ง ระบบบํ าบั ด น้ํา เสีย โรงพยาบาลทุ ง ใหญ เป นเงิ น
220,443.86 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่รอยสี่สิบสามบาทแปดสิบหกสตางค) โดยจัดซื้อครุภัณฑงานบานงาน
ครัวในการปรับปรุง พรอมติดตั้ง ทดสอบระบบบําบัดน้ําเสียที่ชํารุด เพื่อให ระบบสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและผานตามเกณฑมาตรฐาน นั้น
ตามคํ าสั่ง จั ง หวัด นครศรีธรรมราช ที่ . .1394.. / 2558 ลงวั นที่ . 28. พฤษาคม 2558
เรื่ อง แตงตั้ งคณะกรรมการกําหนดรายละเอี ยดคุ ณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุ ภัณฑ งานบานงานครั ว
ซึ่งคณะกรรมการไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยไดกําหนดราคากลาง งานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ รวม
เปนเงิน 220,443.86 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่รอยสี่สิบสามบาทแปดสิบหกสตางค)
ระเบียบ
1. คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1058/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 เรื่อง การ
มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหรองผูวาราชการจังหวัด นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน และสาธารณสุข
อําเภอที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติราชการแทน ผนวก ง/1 ความวา ผูวาราชการจังหวัด มอบอํานาจใหรอง
ผูวาราชการจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ทั่วไป/ชุม ชน และสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจในการดําเนินการ และสั่งซื้อ สั่ง จาง ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ทุกขั้นตอน ยกเวน การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในทุกกรณี
ดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

อํา นาจหน า ที่ ใ นการก อ หนี้ ผู ก พั น สั่ง ซื้ อ สั่ ง จ า งตามระเบี ย บพั ส ดุ ทุ ก วิธี ทุ ก ขั้ น ตอน ให
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนไมเกิน 3 ลาน ยกเวนโดยวิธีพิเศษ
ฉะนั้น อํานาจการอนุมัตจิ ัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัวในการปรับปรุงพรอมติดตั้งทดสอบ
ระบบบําบัดน้ําเสียในครั้งนี้ จึงเปนอํานาจของผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ตามที่ไดรับมอบ

2./2 ตามระเบียบ...

-22. ตามระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐมนตรี ว าด วยการพั สดุ พ.ศ. 2535 และฉบั บแก ไขเพิ่ มเติ ม
ขอ 20 ความวา การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน
100,000.-บาท (หนึ่ งแสนบาทถ วน) แต ไม เกิ น 2,000,000.-บาท (สองล านบาทถ วน) และการดํ าเนิ นการ
ตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และฉบับ แกไขเพิ่ม เติม จนถึง ปจ จุบั น
ขอ 18 (2) ขอ 20 ขอ 34 (1) (6) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับจนถึงปจจุบัน จึงแตงตั้งเจาหนาที่เปนคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
ก. เจาหนาที่รับซองสอบราคา คือ
นางสาวสุจารี สุดราม
เจาหนาที่พัสดุ
ข. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกอบดวย
1.นางสมใจ ณัฏฐวรรธนะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประธานกรรมการ
2. นางสวรส นาบุญ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
3. นายปรีชา สุขทาพะยา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการ
ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบดวย
1. นายบํารุง พรหมกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาณี ไฝคลาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
3. นายภาคภูมิ สระจันทรเขียว ชางเทคนิค
กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศสอบราคา
และคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการฯ ตอไป

ลงชื่อ……………………………………..เจาหนาที่พัสดุ
(นางสุภาพร ศรีสรอย)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ลงชื่อ……………..……………………..หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

( นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
.
อนุมัติ / ลงนามแลว
ลงชื่อ..................................................
(นายจรัส จันทรตระกูล)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงสง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่.
./2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัวโดยวิธีสอบราคา
------------------------------------------ดวย จังหวัดนครศรีธรรมราช ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัวในการปรับปรุงพรอมติดตั้งทดสอบระบบบําบัดน้ําเสียที่ชํารุด เพื่อใหระบบสามารถ
ทํางานไดอ ยางมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น และผา นตามเกณฑม าตรฐาน จํ านวน 6 รายการ รวมเป นเงิ น
220,443.86 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่รอยสี่สิบสามบาทแปดสิบหกสตางค) จัดสรรใหโรงพยาบาลทุงใหญ
โดยใชงบลงทุนจากการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558
ดังนั้น อาศัยอํานาจตาม ขอ ๑๘ ( ๒ ) ขอ ๒๐ ขอ ๓๔ ( ๑ ) ( 6 ) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ จนถึงปจจุบัน จึงแตงตั้งเจาหนาที่เ ปน
คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
ก. เจาหนาที่รับซองสอบราคา คือ
นางสาวสุจารี สุดราม
เจาหนาที่พัสดุ
ข. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกอบดวย
1.นางสมใจ ณัฏฐวรรธนะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประธานกรรมการ
2. นางสวรส นาบุญ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
3. นายปรีชา สุขทาพะยา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการ
ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบดวย
1. นายบํารุง พรหมกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาณี ไฝคลาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
3. นายภาคภูมิ สระจันทรเขียว ชางเทคนิค
กรรมการ

ใหคณะกรรมการฯ ดังกลาว ที่ไดรับการแตงตั้งไดปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครงครัด เมื่อดําเนินการเสร็จแลวรายงานใหจังหวัดทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2558

(นายจรัส จันทรตระกูล)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงสง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว
*******************************
ดวย จังหวัดนครศรีธรรมราช ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัวในการปรับปรุงพรอมติดตั้งทดสอบระบบบําบัดน้ําเสียที่ชํารุด เพื่อใหระบบสามารถ
ทํางานไดอ ยางมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้นและผา นตามเกณฑม าตรฐาน จํ านวน 6 รายการ รวมเป นเงิ น
220,443.86 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่รอยสี่สิบสามบาทแปดสิบหกสตางค) จัดสรรใหโรงพยาบาลทุงใหญ
โดยใชงบลงทุนจากการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา ใหแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช ( โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ( e - Goverrment Procuerment : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
6. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือ

นิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2555
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกและหากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแต 500,000.- บาท (หา
แสนบาทถวน) ขึ้นไป จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถจายเงินเปนเงินสดไดและใหจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายยื่นตอ
กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
กําหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่......................๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗.....................ถึงวันที่
............................๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗...............เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และกําหนดเปดซองสอบราคา
ในวันที่.........๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗.............ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมโรงพยาบาลทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินในการจัดซื้อครุภัณฑครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบลงทุนที่ไดรับจัดสรรประจําป พ.ศ.
2557
2./ผูสนใจ...
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ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่งานพัสดุ กลุมงานการจัดการ โรงพยาบาลทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช (พรอมเอกสารของบริษัท/หาง/ราน รับรองสําเนาถูกตอง) ตั้งแตวันที.่ ..20 ตุลาม ๒๕๕๗..
ถึงวันที่....30 ตุลาคา ๒๕๕๗.......สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๓6-8867 ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายจรัส จันทรตระกูล)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงสง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ สธ....๒......../ ๒๕๕7
การซื้อครุภัณฑการแพทย
ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที.่ ..๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
***********************
ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ จัดซื้อครุภัณฑการแพทย
จํานวน 1 รายการ ยูนิตทําฟน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 550,000.- บาท และราคาเครื่องละ 500,000.บาท ตามลําดับ รวมเปนเงิน 1,050,000.- บาท (หนึ่งลานหาหมื่นบาทถวน) จัดสรรใหกับโรงพยาบาลทุง
ใหญ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลทุงใหญ โดยใชงบลงทุนจากการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2557 ตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบทายประกาศฉบับนี้
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดย
มีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พรอมดวยแบบรูปภาพประกอบ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
๑.5 บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.6 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2./3. หลักฐาน...
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ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน สวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน สําเนาบัตรประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบใน ขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา

ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคา
ใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมี
การขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน
ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง
คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลทุงใหญ
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ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวัน
ที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อ จํานวน ๑ ชุด/รายการ ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้จังหวัดฯ
จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๗ วัน
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - ชุด/ตอรายการ
เพื่อใชในการตรวจทดสอบหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัด ฯ จะไมรับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดฯ จะคืนใหผูเสนอราคา
๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่ห นาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ สธ........๒....... / ๒๕๕7 ” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวันที่....๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗.......ถึง
วันที.่ ......๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗........ ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุมงานการจัดการโรงพยาบาลทุง
ใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ ฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขง ขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อ
ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

4./ผูเสนอราคา...

-4ผูเสนอราคา ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเ ปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับแตวั นที่ได รับแจง จากคณะกรรมการเป ดซองสอบราคาการวิ นิ จฉั ยอุทธรณ ของปลัดกระทรวงให ถื อเป นที่ สุ ด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ขางตน ในวันที่....................๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗...............ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป
ณ หองประชุมโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมี การขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัด ฯ จะพิจารณาตัดสินดวย ราคาตอรายการ
5.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยืน่ ซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว
คณะกรรมการ ฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พจิ ารณา
เห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
5.๓ จังหวัด ฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือใบรับหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด ในเอกสารสอบราคา
ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่นและราคาที่เสนอมีการขูด
ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรากํากับไว
5.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากมีหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

5./5.5 จังหวัด...

-55.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคา
สามารถดําเนินการตามสอบราคาซื้อใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคา
ของผูเสนอรายนั้น
5.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลัง จากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๗ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของพัสดุใหครบถวนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการนับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อขาย จังหวัด ฯ จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังกลาวระบุในขอ ๑.๓ ก็ได

6.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของพัสดุไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัด ฯ เห็นวาไมสมควรทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัด ฯ ภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของ
ที่สอบราคาได ใหจังหวัด ฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔

6./(4) หนังสือ...
-6(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสัญญานี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอ/วัน
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของพัสดุที่ซื้อ/ขาย ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 1 ป
นั บถั ดจากวั นที่ ผู ซื้ อรั บมอบ โดยผู ขายต องรี บจั ดการซ อมแซมแก ไขให ใช การได ดี ดั งเดิ มภายใน ๑๕ วั น
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
9.๑ การลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัด ฯ ไดรับงบประมาณ
เงินเหลือจายจากการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แลวเทานั้น
9.๒ เมื่อจังหวัด ฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่ง หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจาก
ตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น
กอนการบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี
9.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
7./9.4 จังหวัดฯ

-79.๔ จังหวัดฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา ให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๐๐32.3๐๑ (10)/ ว.๑๓๖๖

โรงพยาบาลทุงใหญ
264 หมูที่ 2 ต.ทายาง อ.ทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑการแพทย
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่.......๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗............จํานวน ๑ ชุด
ดวย จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยโรงพยาบาลทุงใหญ) มีความประสงคจะทําการสอบราคาซื้อครุภัณฑ
การแพทย (ยุนิตทําฟน) จํานวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดที่แจงในประกาศที่สงมาดวยแลว ผูสนใจที่จะยื่นซอง
เสนอราคา ใหติดตอสอบถามรายละเอียด และขอรับเอกสารรายการตาง ๆ ไดที่งานพัสดุ กลุมงานการจัดการ โรงพยาบาล
ทุงใหญจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตวันที.่ ...........๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗................ถึงวันที่....๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๗. ... ในวันและเวลาราชการ กําหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่...๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗.... ถึงวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗...เวลา 08.30 น. - 16.30 น. กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่.๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗..
เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครรศรีธรรมราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัส จันทรตระกูล)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงสง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ

กลุมงานการจัดการ (งานพัสดุ)
โทร 0 753๖ ๘๘๖๗
โทรสาร 0 753๖ ๘๘๖๗

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ๐-๗๕๓๔-๓๔๐๙ ตอ ๒๒๕
ที่ นศ 0032.001/
วันที่
มิถุนายน 2557
เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑการแพทย
เรียน
ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการประกาศ
สอบราคาซื้อครุภัณฑการแพทย จํานวน 1 รายการ ไดแก เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ
ขนาดไมน อยกว า ๗๐๐ ลิ ตร (Pre-Post Vac) ห องนึ่ง ทรงกระบอก จํ านวน 1 เครื่อง จัดสรร
ใหแก โรงพยาบาลพรหมคีรี โดยใชงบประมาณเงินเหลือจายจากการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2557 และไดมคี ําสั่งแตงตั้งทานเปนคณะกรรมการฯ ปรากฎตามคําสั่งและประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมงานการจัดการ งานพัสดุ ๐-๗๕๓๖-๘๘๖๗
ที่ นศ ๐๐32.๓๐๑ (๑๐) /
วันที่ ตุลาคม 2557
เรื่อง ปดประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑการแพทย
เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฯ ไดรับมอบอํานาจ)
ตามที่ งานพัสดุ ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ
การแพทย จํานวน 1 รายการ ยูนิตทําฟน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 550,000.- บาท และราคาเครื่องละ
500,000.-บาท ตามลําดับ รวมเปนเงิน 1,050,000.- บาท (หนึ่ง ลานหาหมื่นบาทถวน) จัดสรรใหกับ
โรงพยาบาลทุงใหญ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลทุงใหญ โดยใชง บลงทุนจากการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 ตามรายละเอียดที่แจงในประกาศสอบราคา และผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดลงนามในประกาศเรียบรอยแลว จึงขอนําประกาศดังกลาวปดไวที่ตูปดประกาศ และให
เจาหนาที่ตอไปนี้เปนผูปดประกาศ
๑. นางมัชฌิมา เสือคํา
เจาพนักงานพัสดุ
ผูปดประกาศ
๒. นางเสาวภา อินทศิลา
เจาพนักงานธุรการ
พยาน
๓. นางสาวมัลลิกา ชํานาญกิจ เจาพนักงานการเงินและบัญชี
พยาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ขาพเจาไดนําประกาศดังกลาวไปปดไวที่ตูปดประกาศเรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

ลงชื่อ

ผูปดประกาศ
(นางมัชฌิมา เสือคํา)
เจาพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ

พยาน
(นางเสาวภา อินทศิลา)
เจาพนักงานธรุการ

ลงชื่อ
พยาน
(นางสาวมัลลิกา ชํานาญกิจ)
เจาพนักงานการเงินและบัญชี

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมงานการจัดการ งานพัสดุ ๐-๗๕๓๖-๘๘๖๗
ที่ นศ ๐๐32.๓๐๑ (๑๐) /
วันที่ ๓๑ ตุลาคม 2557
เรื่อง เก็บประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑการแพทย
เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฯ ไดรับมอบอํานาจ)
ตามที่ งานพัสดุ ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ
การแพทย จํานวน 1 รายการ ยูนิตทําฟน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 550,000.- บาท และราคาเครื่องละ
500,000.-บาท ตามลําดับ รวมเปนเงิ น 1,050,000.- บาท (หนึ่ง ลานหาหมื่นบาทถวน) จัดสรรใหกับ
โรงพยาบาลทุงใหญ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลทุงใหญ โดยใชง บลงทุนจากการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 ตามรายละเอียดที่แจงในประกาศสอบราคา และผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดลงนามในประกาศเรียบรอยแลว และปดประกาศดังกลาวไวที่ตูปดประกาศแลวนั้น
บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาประกาศ ฯ แลว จึงขอใหเจาหนาที่ตอไปนี้เปนผูเก็บประกาศ
๑. นายกิตติศักดิ์ ปานตัน เจาหนาที่พัสดุ
๒. นางมัชฌิมา เสือคํา
เจาพนักงานพัสดุ
๓. นางสาวกฤษณา พุดแกว เจาพนักงานธุรการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ผูเก็บประกาศ
พยาน
พยาน

ขาพเจาไดเก็บประกาศ ฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
ลงชื่อ

ผูเก็บประกาศ
(นายกิตติศักดิ์ ปานตัน)
เจาพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ

พยาน
(นางมัชฌิมา เสือคํา)
เจาพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ
พยาน
(นางสาวกฤษณา พุดแกว)
เจาพนักงานธุรการ

