ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาจางทําอาหารผูปวยใน
*******************************
ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) มีความประสงคจะ
ดําเนินการสอบราคาจัดจางทําอาหารผูปวยใน ของโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยวิธีสอบราคา ตาม
รายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขการจางเหมาทําอาหารผูปวยในสําหรับผูปวย ที่แนบทายประกาศนี้
ราคากลางในการจัดจางครั้งนี้ ๑๑๐ บาท ตอคนตอวัน (หนึ่งรอยสิบบาทถวนตอคนตอวัน) โดยกําหนด
วงเงิน จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)
กําหนดการจายเงิน ๑ ครั้ง/เดือน คือตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑ ของเดือน
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางพัสดุที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา ใหแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช (โรงพยาบาลทุงใหญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government Procurement: e-GP) ต อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรามบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง ครบถวนในสาระสําคัญ
กําหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. และกําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ เปนตนไป ณ หองประชุมโรงพยาบาลทุงใหญ
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่งานพัสดุ กลุมงานการจัดการ โรงพยาบาลทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ สอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐๗๕-๓๖๘๘๖๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธิติ วิริยาภรณ)
นายแพทยปฏิบัติการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ สธ.๐๐๔/ ๒๕๕๙
การสอบราคาจางทําอาหารผูปวยใน ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
***********************
ดวยโรงพยาบาลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด”
มีความประสงคจะสอบราคาจางทําอาหารผูปวยใน ที่โรงพยาบาลทุงใหญ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ซึ่งพัสดุที่จะจางนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน
สภาพพรอมที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดย
มีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดอาหารผูปวยใน จํานวน ๑ ชุด พรอมดวยแบบรูปภาพประกอบ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจางเหมา
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียน บริษัท/หาง/ราน
๑.๖ หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
๑.๗ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ เปนนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕
-๒๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีหนังสือรับรองผลงาน
ประเภทเดียวกัน ไมนอยกวา ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถวน)
๓. หลักฐานการเสนอราคา เสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับ
ซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน 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 และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน สําเนาบัตรประชาชน
ของผูเปนหุนสวน ใบทะเบียนการคาและใบแสดงการเสียภาษี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบใน ขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) 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
และหรือราคาตอหนวย ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกัน
-๓ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลทุงใหญ
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเปดซอง ใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ทุกวันนับถัดจากวัน
ที่ลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง
ถึง คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคา เลขที่ สธ.๐๐๔ / ๒๕๕๙ ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ 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
ผูเสนอราคา ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเ สนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับแต วันที่ไดรั บแจ ง จากคณะกรรมการเป ดซองสอบราคาการวิ นิจฉัยอุ ทธรณ ของปลัดกระทรวงให ถือเป นที่ สุ ด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ขางตน ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุม
โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ

ราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕.หลักเกณฑ...........
-๔๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัด ฯ จะพิจารณาตัดสินดวย ราคาตอรายการ
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว
คณะกรรมการ ฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
๕.๓ จังหวัด ฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือใบรับหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด ในเอกสารสอบราคา
ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่นและราคาที่เสนอมีการขูด
ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรากํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากมีหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๕.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคา
สามารถดําเนินการตามสอบราคาซื้อใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคา
ของผูเสนอรายนั้น
๕.๖ 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

๖. การทําสัญญาจาง
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของพัสดุใหครบถวนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการนับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อขาย จังหวัด ฯ จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังกลาวระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
-๕๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของพัสดุไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัด ฯ เห็นวาไมสมควรทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัด ฯ ภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของ
ที่สอบราคาไดตอวัน x ๓๐ x ๓๖๖ วัน ใหจังหวัดฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสัญญานี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. การจายเงิน
จังหวัดจะจายเงินตามสัญญา โดยจะจายเงินเปนงวดรายเดือน ภายใน ๑๕ วัน
หลังจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาซื้อจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาจางตาม
สัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของพัสดุที่ซื้อ/ขาย ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ๑ 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
๑๐. การจายเงินลวงหนา
(สําหรับงานตามประกาศนี้ไมม)ี
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๑.๑ การลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัด ฯ ไดรับงบประมาณ
เงินเหลือจายจากการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ จากสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แลวเทานั้น

๑๑.๒ เมื่อจังหวัด ฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
-๖(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
๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ จังหวัดฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตอง
ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายการรับ
จายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการที่บุคคลไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
(๒) ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดจางภาครัฐ
(๓) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่ง
มีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการดําเนินการ ผูขายพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
และระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

(นายธิติ วิริยาภรณ)
นายแพทยปฏิบัติการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบทายประกอบราคาจางทําเหมาบริการอาหารผูปวยใน
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง สอบราคาจางเหมาบริการอาหารผูปวยใน
………………………………….
งานจางเหมาบริการอาหารผูปวยใน ภายในโรงพยาบาลทุงใหญ ตั้งอยู ๒๖๔ หมูที่ ๒
ตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้
๑. บริการอาหารผูปวยสามัญ แบงเปน ๓ เวลา คือ
๑.๑ อาหารเชา เวลา ๐๖.๓๐ น. บริการขามตมหมู/ขามตมไก/ขาวตมปลา หรือ
ขาวตมกุง
๑.๒ อาหารกลางวัน เวลา ๑๑.๓๐ น. บริการอาหารจานเดียว/ขาวสวย-อาหาร
ทั่วไป จํานวน ๒ อยาง
๑.๓ อาหารเย็น เวลา ๑๕.๓๐ น. อาหารลักษณะเดียวกับอาหารกลางวัน (อาจมี
การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
๑.๔ อาหารปน สําหรับผูปวยเฉพาะโรคบางรายการ (กรณีมีผูปวย)
๒. บริการอาหารแกผูปวยหองพิเศษ เหมือนผูปวยสามัญ โดยเพิ่มเติม
๒.๑ อาหารเชา โอวัลติน น้ําเตาหู
๒.๒ อาหารกลางวัน ขาวสวย-อาหารทั่วไป จํานวน ๓ อยาง และเพิ่มผลไม,ขนม
หวาน
๒.๓ อาหารวาง-บาย เวลา ๑๔.๓๐ น. (น้ําหวาน น้ําสมุนไพร โอวัลติน นม อยาง
ใดอยางหนึ่ง มีขนม ๑ ชิ้น/ตามความเหมาะสมกับโรค)
หมายเหตุ - อาหารพิเศษ สําหรับผูปวยเฉพาะโรคบางราย เชน ผูปวยเบาหวาน เปนตน
ตามใบสั่งอาหารแตละมื้อ
- อาหารปน สําหรับผูปวยเฉพาะโรคบางราย (กรณีมีผปู วย)
๓. การจัดซื้ออาหาร
จดรายการและชนิดของอาหารสดที่จะนํามาประกอบอาหารตามเมนูประจําวันและใหคน
ในครัวจัดซื้ออาหารสด-อาหารแหง และเครื่องปรุงรส กําหนดจํานวนปริมาณอาหารใหเพียงพอกับจํานวน
ผูปวย โดยมีโภชนากรเปนผูควบคุมและกําหนดเมนูอาหารของผูปวยใน แตละวัน

๔. การประกอบอาหาร
โภชนากรควบคุมและดูแลกระบวนการเตรียมการประกอบอาหาร การตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสุกและการแจกจายอาหารใหกับผูปวย

๕. การรับ-สงอาหาร
๕.๑ สงใบเบิกอาหารประจําวัน มื้อเชา เวลา ๐๖.๓๐ น. มีการตรวจรับวัตถุดิบ
ตรวจคุณภาพจํานวนและชนิดของอาหารในเวลา ๐๘.๓๐ น. มื้อกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. มื้อเย็น
๑๔.๓๐ น. และถาผูปวยเพิ่มหลังจากการสงใบรายการอาหารแตละมื้อ หอผูปวยสามารถขอเพิ่มยอดอาหาร
ไดถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๕.๒ การสงอาหาร ผูประกอบอาหารตองนําอาหารมาสงใสรถเข็นอาหารที่
โรงพยาบาลเตรียมไว นําไปสงมอบใหเจาหนาที่ในหอผูปวย ตามเวลาดังนี้
- มื้อเชา
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น.
- มื้อกลางวัน

เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

- มื้ออาหารวา

เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.

- มื้อเย็น

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

๕.๓ การเก็บถาดอาหาร ควรเก็บถาดอาหาร
- มื้อเชา

เวลา ๐๘.๐๐ น.

- มื้อกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.

- มื้อเย็น

เวลา ๐๖.๐๐ น.

๖. การทําความสะอาดสถานที่ประกอบการ
๖.๑ ทําความสะอาดโตะเตรีมอาหาร กลองเก็บภาชนะ อางลางจาน รถเข็นอาหาร ทุกวัน
๖.๒ ทําความสะอาดพื้นที่เตรียมอาหารทุกวัน
๖.๓ ทําความสะอาด ตูเย็น มุงลวด สัปดาหละ ๑ ครั้ง
๗. การแตงกาย ผูปรุงอาหาร , ผูจายอาหาร
๗.๑ การแตงกายใหสะอาด สุภาพ เรียบรอย ถูกตอง ตามเกณฑ
- มีชุดสําหรับผลัดเปลี่ยนเวลาประกอบอาหารและสงอาหารผูปวยโดยเฉพาะ หรือ
ตามทีโ่ รงพยาบาลกําหนด
๗.๒ มีสุขนิสัยที่ดี คือ ตัดเล็บสั้น
- ใชอุปกรณสําหรับหยิบจับอาหาร
- ไมสูบบุหรี่ขณะปฎิบัติงาน
- ไมพูดคุยในขณะปรุงอาหาร/และขณะใหบริการอาหาร

๘. การตรวจสุขภาพประจําป
๘.๑ ตองผานการตรวจสุขภาพประจําป ปละ ๑ ครั้ง
........................................................................
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แบบใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. ขาพเจา.........................................................บริษัท/หาง/ราน
.............................................
เลขที่......................หมูที่........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท.................................................................โดย...................................................................... ผูลงนาม
ขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อขาย เลขที่......................................โดยตลอด
และยอมรับ ขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้ง รับ รองวาขาพเจาจะเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม
ขอกําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทัง้ บริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารสอบราคาตามราคา
และกําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปนี้
ลําดับ
รายการ
ราคา/ ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน รวมเปน กําหนดสง
ที่
หนวย
(ถามี)
หนวย
เงิน
มอบ (วัน)

(
อากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว

) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มรวมทั้งภาษี
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3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา...............วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทายและจังหวัด
นครศรีธรรมราช อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวที่ไดยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรองขอ
4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะทํา
สัญ ญาตามแบบสั ญ ญาซื้อ ขายแนบทา ยเอกสารสอบราคากั บ จั ง หวั ดนครศรีธ รรมราช ภายใน 7 วั น
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
5. ขาพเจายอมรับวาจังหวัดนครศรีธรรมราช ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้ง
ไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกจังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมใบเสนอราคา ขาพเจา ยินยอมมอบ
ใหจังหวัดนครศรีธรรมราช ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ
สําหรับตัวอยาง (ถามี) ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคา
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาจัง หวัดนครศรีธรรมราช ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ
ตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกัน
โดยมิชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ.......................................................
(...................................................)
ตําแหนง.....................................................

บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
..................................
๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ
จํานวน.................แผน
๒. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคาอํานาจ
ใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
จํานวน.................แผน
๓. หลักประกันซอง

จํานวน.................แผน

๔. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

จํานวน.................แผน

๕. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย

จํานวน.................แผน

๖. สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง (ถามี)

จํานวน.................แผน

๗. บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอปุ กรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆรวมทั้งกําไรไวดวย

จํานวน.................แผน

๘. อื่นๆ (ถามี)
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
จาง ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................ผูเสนอราคา
(................................................)

หมายเหตุ ๑. เอกสารที่เปนสําเนาจะตองรับรองสําเนา และประทับตรา (ถามี)
๒. ใหเขียนหมายเลขไวบนมุมขวาของหลักฐาน ใหตรงกับหมายเลขในบัญชีเอกสาร

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อและจางของจังหวัด เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อ
และจางของจังหวัดในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวางโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตนไดแก
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใช
อํ านาจในการบริ ห ารจั ดการกิ จ การของบุ คคลธรรมดา หรื อของนิ ติ บุ คคลอี ก รายหนึ่ งหรื อหลายราย
ที่เสนอราคาใหแกจังหวัดในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อและจางครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ
ผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือ หางหุนสวน
จํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาใหแก
จังหวัด ในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อและจางครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา (25%) ในกิจการนั้นหรือใน
อัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เห็นสมควรประกาศกําหนด สําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัดในการสอบราคา / ประกวด
ราคา ซื้อและจางครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูส มรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ
บุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวน
หรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่แทจริงของหาง
หุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเสนอราคาใหแกจังหวัดในการประกวดราคาจางคราวเดียวกัน ใหถือวาผู
เสนอราคาหรือผูเสนอรายงานนั้น มีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย
กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการเสนอราคาต อจั งหวั ด ไม ว าจะกระทํ าโดยการสมยอมกั น หรื อโดยการให ขอให หรื อรั บว าจะให เรี ยกรั บ
หรือยอมจะรั บเงิน หรือทรั พย สินหรื อประโยชนอื่ นใด หรือใช กําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอั นเปนเท็ จ
หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน

หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับจังหวัด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบจังหวัดโดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

………………………………….

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
.................................
1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน

จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน

จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน

3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา
จํานวน....................แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน....................แผน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
จํานวน....................แผน

-2(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
- บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)

จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน
จํานวน....................แผน

4. อื่น ๆ (ถามี)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นในการสอบราคาซื้อ.....................................
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................ผูเสนอราคา
(.....................................................)

