บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมงานการจัดการ งานพัสดุ ๐ ๗๕-๓๖๘๘๖๗
ที่ นศ ๐๐๓๒.๓๐๑(๑๐)/๖๙๔
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ไดรับมอบอํานาจ)
ตามคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๖๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๑ รายการ คือ เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลวัตต
พรอมติดตั้งและเดินสายไฟฟา ที่โรงพยาบาลทุงใหญ ตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใชเงินงบลงทุน (งบคาเสื่อม) ปงบประมาณ ๒๕๖๐) เพื่อใชเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองใหกับอุปกรณ
ไฟฟา เครื่องมือแพทย และสถานที่ ที่จําเปนตองการใชไฟฟาในการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวย กรณีที่
ระบบไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ
คณะกรรมการฯ ดังกลาว ไดดําเนินการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๑ รายการ คือ เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลวัตต
พรอมติดตั้งและเดินสายไฟฟา เรียบรอยแลว เปนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐-บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน)
ตามรายละเอียดที่แนบมาดวยแลว จํานวน ๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป
ลงชื่อ..........
.............................ประธานกรรมการ
(นายภัทรพล เกตุขาว)
ลงชื่อ.................
.........................................กรรมการ
(นายบํารุง พรหมกุล)
ลงชื่อ................
.....................................กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)
อนุมัต/ิ ดําเนินการ
(นายสวรรค กาญจนะ)
นายแพทยเชี่ยวชาญ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ เครื่อง
/หนวยงานเจาของโครงการ โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)..................................................
- การซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ เครื่อง ราคา
๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางอิง)
๔.๑ ราคาตามสรุปรายการประมาณราคา
๔.๒ ..................................................................................................................
๔.๓ ..................................................................................................................
๕. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
๕.๑ นายภัทรพล เกตุขาว
๕.๒ นายบํารุง พรหมกุล
๕.๓ นางยุวธิดา พงศสวาง

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลวัตต พรอมติดตั้งและเดินสายไฟฟา
๑. ความตองการ
เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลวัตต (Kw) จํานวน ๑ เครื่อง พรอมการติดตั้ง
และเดินสายไฟฟาไปยังสถานที่ ตามที่โรงพยาบาลกําหนด ราคากลางเปนเงินทั้งสิ้น
๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน)
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองใหกับอุปกรณไฟฟา เครื่องมือแพทย และสถานที่ที่จําเปน
ตองการใชไฟฟาในการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวย กรณีที่ระบบไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ
๓. คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑ เปนเครื่องกําเนิดไฟฟา ขัดดวยเครื่องยนตดีเซล สามารถผลิตกําลังไฟฟาไดอยางตอเนื่อง
ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลวัตต (๓๗๕ กิโลโวลทแอมป (kVA)) ในสวนของ Prime Power
๓.๒. ตัวเครื่องยนตกับเครื่องกําเนิดไฟฟาตอตรงดวย FLEXIBLE COPULING และตองมี
FLANGE ยึดติดระหวางตัวเครื่องยนตกบั เครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งติดตั้งอยูบนฐานเหล็กเดียวกัน
และมียางหรือสปริงรองรับที่แทนเครื่องกับฐานเพื่อลดการสั่นสะเทือนพรอมนอตยึดตัวแทนเครื่อง
กับฐานรองรับใหแนน
๓.๓ ตองมีอุปกรณควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟาและสวิทซสับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ ATS (Automatic
Transfer Switch)
๓.๔ มีสวิตชตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker) เพื่อปองกันการลัดวงจรของระบบไฟฟา ตอง
ติดตั้งดังนี้
๓.๔.๑ ระหวางสายเมนของการไฟฟากับ ATS (Automatic transfer Switch)
๓.๔.๒ ระหวางเครื่องกําเนิดไฟฟากับ ATS (Automatic Transfer Switch)
๓.๕ อุปกรณทั้งหมดตองเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน และโดยเฉพาะตัวเครื่องยนตดีเซลและ
ตัวเครื่องกําเนิดไฟฟา ตองเปนรุนที่มีการผลิตขึ้นในปจจุบัน โดยพิจารณา ณ วันที่เสนอราคา
๓.๖ ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายเครื่องยนตตนกําลัง ตัวเครื่องกําเนิดไฟฟา (Al
TERNATOR) ชุดควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟา อุปกรณสับเปลี่ยนทิศทางอัตโนมัติ (ATS) อุปกรณ
เครื่องวัดที่แสดงหนาตู (POWER METER) และอุปกรณปองกันไฟฟากระชาก (SurgeProtection) ที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนวยโดยตรงจากผูผ ลิตที่เปนเจาของผลิตภัณฑหรือ
ตัวแทนจําหนวยภายในประเทศไทยที่ไดรับแตงตั้งโดยตรงจากผูผลิตของอุปกรณนั้นๆ เพื่อเปนการ
ยืนยันวาจะมีอะไหลแทไวสําหรับใหบริการไดทันที เมื่อเครื่องเกิดการขัดของโดยนําเอกสารมาแสดง
ในวันที่ยื่นซอง โดยเอกสารดังกลาวฯจะตองใชรับรองสําหรับงานนี้เทานั้น
๓.๗ ผูเสนอราคาจะตองไดรับการับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ ที่ครอบคลุม
การออกแบบผลิตประกอบ ติดตั้งทดสอบระบบขายบริการชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา และตูควบคุมการ
จายกระแสไฟฟาระบบอัตโนมัติ

(นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(นายบํารุง พรหมกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

(นางยุวธิดา พงศสวาง)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

-๒๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
๔.๑ เครื่องยนตตนกําลัง
๔.๑.๑ เปนเครื่องยนตดีเซลสําหรับขับเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวนสูบไมนอยกวา ๖ สูบ
๔ จังหวะใหกําลังมาตอเนื่องในสวนของ Prime Power ไดไมต่ํากวา ๔๑๒ HP หรือไมนอย
กวา ๓๐๓ kw ที่ ๑,๕๐๐ รอบ/นาที ตามมาตรฐาน ISO ๘๕๒๘ หรือ ISO๓๐๔๖ และเปน
เครื่องยนตดีเซลที่มีสมรรถนะหรือคุณภาพตามมาตรฐาน Bs หรือ DIN หรือ ISO
๔.๑.๒ เปนเครื่องยนตชนิด LOW emissions ตามมาตรฐานเทียบเทา TA-Luft หรือ
EPA หรือ EU stagell
๔.๑.๓ เปนผลิตภัณฑในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศเยอรมนี หรือประเทศฝรั่งเศส
หรือประเทศอังกฤษ หรือประเทศอิตาลีหรือประเทศสวีเดน หรือประเทศไทย ถาเปนผลิตภัณฑ
ของประเทศไทย ตองไดรับมาตรฐาน TIS (มอก.) ในขนาดพิกัดที่เสนอราคาโดยนําเอกสารรับรอง
มาแสดงในวันที่เสนอราคาดวย
๔.๑.๔ ระบบระบายความรอน มีหมอน้ํารังผึ้ง และพัดลมระบายความรอน พรอม
Guard เพื่อปองกันสวนที่เคลื่อนไหว
๔.๑.๕ มีอุปกรณสําหรับควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต
๔.๑.๖ ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง มีปมและหัวฉีดเปนแบบ Direct lnjection
๔.๑.๗ สตารทเครื่องยนตดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาด ๒๔ โวลท โดยใช
แบตเตออรี่ขนาด ๑๒ โวลทขนาดความจุดไมนอยกวา ๒๐๐ แอมป/ชั่วโมง จํานวน ๒ ลูก
๔.๑.๘ ระบบไอเสียตองมีทอเก็บเสียงชนิด Residential หรือดีกวาพรอมทอออน
(FlexibleTube) สวนที่อยูภายในอาคารใหใชขอตอโคง หามใชขอตอฉากเด็ดขาด
๔.๑.๙ ถังน้ํามันเชือ้ เพลิงมีความจะไมนอยกวา ๘๐๐ ลิตร พรอมอุปกรณอยางนอย
ดังนี้
(๑) Valve Drain pipe,Air vent pipe และมาตรแสดงระดับน้ํามันไดถึง
๗๐๐ ลิตร
(๒) Hand Pump และ Motor Pump แบบใชกับน้ํามันโดยเฉพาะติดตั้งเดิน
ทอรวมกัน
๔.๑.๑๐ มีระบบสําหรับชารจไฟฟาเขาแบตเตอรรี่ ขณะเครื่องยนตทํางาน
๔.๑.๑๑ มาตรวัดตางๆ ของเครื่องยนตอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) มาตรวัดชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต
(๒) มาตรวัดอุณหภูมิของน้ําระบายความรอนของเครื่องยนต
(๓) มาตรวัดแรงดันน้ํามันหลอลื่นของเครื่องยนต
(๔) มาตรวัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาชารจแบตเตอรรี่
(๕) มาตราวัดความเร็วอบของเครื่องยนต

(นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(นายบํารุง พรหมกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

(นางยุวธิดา พงศสวาง)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

-๓๔.๑.๑๒ ระบบควบคุมาการทํางานของเครื่องยนตในกรณีเครื่องยนตผิดปกติ โดย
เครื่องยนตจะตองดับเองโดยอัตโนมัติ พรอมมีสัญญาณแสดงที่ชุดควบคุมและสามารถ RESET ให
อยูในสภาวะปกติได โดยมีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนตไมนอยกวา ดังนี้
(๑) ความดันน้ํามันหลอลื่นต่ํากวาปกติ
(๒) อุณหภูมิของน้ําระบายความรอนสูงกวาปกติ
(๓) ความเร็วรอบของเครื่องยนต สูงกวาหรือต่ํากวาปกติ
๔.๑.๑๓ มีสวิทซสตารท เครื่องยนตดวยมือที่ตัวเครื่อง
๔.๒ ตัวเครื่องกําเนิดไฟฟา
๔.๒.๑ สามารถผลิตกําลังไฟฟากระแสสลับอยางตอเนื่อง ไดไมต่ํากวา ๓๐๐ กิโลวัตต
(๓๗๕ กิโลโวลทแอมป) ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐/๒๒๐ โวลท ๕๐ เฮิรท ที่เพาเวอรแฟคเตอร
๐.๘ ที่ความเร็วรอบ ๑.๕๐๐ รอบ/นาที
๔.๒.๒ เปนเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดไมมีแปรงถาน (Brushless) ระบายความรอนดวยพัด
ลมซึ่งติดบนแกนเดียวกับ ROTOR ตามมาตรฐาน NEMA,VDE,BS, และ UL
๔.๒.๓ การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟาเปนแบบ Digital ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) คา Voltage Regulation ตองไมเกินกวา+๑% จาก NO LOAD ถึง
FULL LOAD ที่เพาเวอรแฟคเตอรมีคาระหวาง ๐.๘ ถึง ๑ ที่ความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงไดไมนอย
กวา ๔%
(๒) ในขณะที่โหลดเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน การเปลี่ยนแปลงของ
แรงเคลื่อนไฟฟาจะกลับเขาสูสภาวะความคลาดเคลื่อน ๓% ของระดับแรงเคลื่อนไฟฟาปกติ
ภายในเวลาไมเกิน ๐.๖ วินาที
๔.๒.๔ ฉนวนของ Rotor และ Stator จะตองไดมาตรฐาน CLASS F หรือ CLASS H
๔.๒.๕ Excitation System เปนแบบ Self Excited (กระตุนดวยตัวเองโดยไมใช
แหลงจายไฟฟาจากภายนอก)
๔.๒.๖ ตองทนตอการใชกระแสไฟฟาเกินพิกัด (OVER LOAD) ไมไมนอยกวา ๓๐๐%
ของกระแสไฟฟาเต็มพิกัดภายในชวงระยะเวลาไมนอยกวา ๑๐ วินาที
๔.๒.๗ มีระบบปองกันที่ตองงดจายไฟฟาโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องกําเนิดไฟฟามี
กระแสไฟฟาสูงเกินพิกัด
๔.๒.๘ เปนผลิตภัณฑของและผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศเยอรมนี หรือ
ประเทศอังกฤษ หรือประเทศอิตาลีหรือประเทศสวีเดน หรือประเทศไทย ถาเปนผลิตภัณฑของ
ประเทศไทย ตองไดรับมาตรฐาน TIS (มอก.) ในขนาดพิกัดที่เสนอราคา โดยใหนําเอกสารรบรอง
มาแสดงในวันที่เสนอราคาดวย
๔.๓ ตูควบคุมและอุปกรณประกอบ
๔.๓.๑ ตูควบคุมเปนแบบตั้งพื้นความหนาของเหล็กที่นํามาทําตู มีขนาดไมนอยกวา ๑.๕
มิลลิเมตรตองเคลือบสีกันสนิมและพนสีทับไมนอยกวา ๒ ชั้น หรืออิพ็อกซี และตอสายดินตอง
ติดตั้งสวิตชตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker) แบบ Toggle Drive เพื่อปองกันระบบไฟฟา
ปรับตั้งกระแสเกินและกระแสสลัดวงจรไดมาตรฐาน IEC หรือ VDE หรือ UL เปนผลิตภัณฑของ
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-๔และผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศเยอรมนี หรือประเทศแคนาดา หรือประเทศ
อังกฤษ หรือประเทศอิตาลีหรือประเทศสวีเดน หรือประเทศญี่ปุน หรือประเทศไทย มีคาพิกัด
กระแสและคา lcu (Short circuit beraking capacity) ดังนี้
(๑) ระหวางสายเมนของการไฟฟากับ ATS มีขนาด ๖๓๐AT และไมนอยกวา
๖๓๐ AF ๓ pole มีคา lcu ไมนอยกวา ๓๕ kA ที่ ๓๘๐ V หรือ ๔๐๐ V
ทั้งหมดจํานวน ๑ ชุด
(๒) ระหวางสายเมนของเครื่องกําเนิดไฟฟากับ ATS มีขนาด ๖๓๐ AF มีคา lcu
ไมนอยกวา ๓๕ V หรือ ๔๐๐ V จํานวน ๑ ชุด
๔.๓.๒ ติดตั้งอุปกรณสวิตชสับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ (ATS) ของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่
โรงไฟฟาใชขับมอเตอรขับ และใหสามารถทํางานไดดวยมือโดยไมตองเปดฝาตูควบคุมไฟฟา มี
ขนาดไมนอยกวา ๖๓๐ A ๓ POLE อุปกรณที่เปน Transfer Switch มีคา lcm (Short
circuit making capacity) ไมนอยกวา ๓๐ kA ไดมาตรฐาน IEC ๙๔๗-๓ หรือ VDE หรือ
UL เปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศเยอรมนี หรือประเทศแคนาดาหรือ
ประเทศอังกฤษ หรือประเทศอิตาลีหรือประเทศสวีเดน หรือประเทศญี่ปุน หรือประเทศไทย
๔.๓.๓ อุปกรณเครื่องวัดที่แสดงหนาตูตองเปนแบบแสดงผลแบบดิจิตอล หรือจอเปนแบบ
LCD เปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศเยอรมนีหรือประเทศแคนาดา หรือประเทศ
อังกฤษ หรือประเทศอิตาลี หรือประเทศสวีเดน หรือประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุน โดยตองแสดงคาไม
นอยกวา ดังนี้
(๑) VOLTMETER สําหรับวัดแรงดันไฟฟาระหวาง PHASE กับ PHASE มีคา
Accuracy ไมเกิน ๐.๕%
(๒) AMPMETER สําหรับวัดกระแสไฟฟาของแตละ PHASE มีคา Accuracy
ไมเกิน ๐.๕%
(๓) WATT METER มีคา Accuracy ไมเกิน ๐.๕%
(๔) FREQUENCY METER มีคา Accuracy ไมเกิน ๐.๐๑Hz
(๕) Active energy and Reactive มีคา Accuracy ไมเกิน ๑%
(๖) POWER FACTOR มีคา Accuracy ไมเกิน ๐.๕%
๔.๓.๔ อุปกรณที่ติดตั้งภายในตู มีดังนี้
(๑) Overload current Relay ที่สามารถตั้งคากระแสและเวลาทํางานได
(๒) Time exercise (ถาชุดควบคุมมีอยูในตัวอยูแลวไมตองติดตั้งเพิ่ม)
(๓) Automatic Battery charger
(๔) Fuse holders มาตรฐาน IEC หรือ UL หรือ VDE
(๕) Automatic Transfer Switch เปนแบบ MOTOR DRIVE หรือ ดีกวา
(๖) ชุดควบคุมการทํางานของชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาระบบอิเลคทรอนิคส
ไมโครโปรเซสเซอร
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-๕๔.๓.๕ ตองติดตั้งอุปกรณที่ตูควบคุมเพื่อแสดงการทํางาน มี LED เปนสัญญาณแสง
และมอเตอรไซเรนเปนสัญญาณเสียงเพื่อเตือนเหตุขัดของ ดังนี้
(๑) เครื่องยนตขัดของ
(๒) แรงดันน้ํามันเครื่องต่ํากวาปกติ
(๓) อุณหภูมิน้ําระบายความรอนสูงกวาปกติ
(๔) ความเร็วรอบ สูงกวาหรือต่ํากวาปกติ
๔.๓.๖ ตองมีระบบควบคุมการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาไมนอยกวาดังนี้
(๑) ควบคุมการเดินเครื่อง (Manual run)
(๒) ควบคุมการหยุดเรื่อง
(๓) ควบคุมการเดินเครื่องอัตโนมัติ (Automatic standby)
(๔) ควบคุมสัญญาณเสียง
(๕) สามารถทดสอบระบบการทํางานของชุดควบคุม วาทํางานปกติหรือไม โดย
ไมตองตัดไฟของการไฟฟา
๔.๓.๗ ระบบสายเดินสายตัวนําใหใชสายทองแดงที่มีขนาดไมนอยกวา ๕๐ sq.mm.
และหลักดินใหใชแทงทองแดงมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑๕ mm ความยาวไมนอยกวา ๒.๔ เมตร
๔.๓.๘ ติดตั้งอุปกรณปองกันไฟฟากระชาก (Surge Protection) ที่มีคุณสมบัติดังนี้
(๑) การติดตั้งปองกันทั้งระบบ เปนอุปกรณปองกันไฟกระชาก ระหวาง สาย
L-N, L-G, L-L, และ N-G มีลักษณะตอขนานกันสายจายไฟฟาในระดับแรงดัน ๓๘๐ โวลท ๓ เฟส
๔ สาย และมีคาแรงดันสูงสุดใชงานตอเนื่องไดไมนอยกวา ๑๑๐% ของ Rated LineVoltage
(๒) มีคา Response Time ตองนอยกวา ๑ nanoseconds เทานั้น
(๓) มีคา Max. Surge Current/Phase ไมนอยกวา ๘๐ kA และมีคา
Surge life ตอเฟส
(๔) ไมนอยกวา ๓ kA ไดไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ impulses
(๕) เปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน ANSI/IEEE C๖๒.๔๐-๑๙๑ และ UL
(๖) เปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศเยอรมนี หรือประเทศ
แคนาดาหรือประเทศอังกฤษ หรือประเทศอิตาลีหรือประเทศสวีเดน หรือประเทศไทย
๔.๓.๙ ตูควบคุมและอุปกรณประกอบตามขอกําหนด ๔.๓.๑ ถึงขอ ๔.๓.๘ ใหประกอบ
ขึ้นในประเทศไทยได
๔.๔ ชุดควบคุมและการทํางานของระบบ
๔.๔.๑ เมื่อแรงดันของการไฟฟาเฟสใดเฟสหนึ่งหรือทั้ง ๓ เฟส สูงหรือต่ํากวา ๑๐%
ของแรงดันที่ใชงานปกติ ระบบควบคุมตองทําใหเครื่องยนตสตารทโดยอัตโนมัติและเครื่องกําเนิดไฟฟาพรอม
จายกําลังไฟฟา
๔.๔.๒ ตองตั้งเวลาในการสตารทเครื่องยนตไดในชวงเวลา ๑ ถึง ๒๐ วินาที
๔.๔.๓ ตองมีชุดควบคุมเวลาในการสตารทเครื่องยนต ในกรณีที่เครื่องยนตสตารทครั้งแรก
ไมติดชุดสตารทเครื่องอัตโนมัติจะสตารทติดตอกัน ๓ ครั้ง โดยสามารถตั้งระยะเวลาสตารทครั้งตอไปได ๑
ถึง ๑๕ วินาที เมื่อสตารทครบ ๓ ครั้งแลวเครื่องยนตไมติด เครื่องยนตตองหยุดสตารทพรอมกับตองมี
สัญญาณเสียง และสัญญาณไฟแสดง
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-๖๔.๔.๔ เมื่อกระแสไฟฟาของการไฟฟาขัดของ ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาไดสตารทขึ้นแลวโดย
อัตโนมัติ ความถี่และแรงดันไฟฟาไดตามกําหนด โดยชุดควบคุมสามารถตรวจสอบคาแรงดันไฟฟาไดครบทั้ง
สามเฟส จากนั้นชุดควบคุมตองสั่งให Automatic Transfer Switch สับเปลี่ยนทิศทางการจาย
กระแสไฟฟาไปยังตําแหนงการจายกระแสไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟาและสามารถตั้งเวลาในการสั่ง
เปลี่ยนแปลงทิศทางของชุด Automatic Transfer Switch ไดในชวงเวลา ๑-๓๐ วินาที
๔.๔.๕ เมื่อกระแสไฟฟาของการไฟฟามาตามปกติ Automatic Transfer Switch
จะตองทากรสับเปลี่ยนตําแหนงไปยังการจายไฟฟาจากการไฟฟาโดยสามารถตั้งเวลาของ Automatic
transfer Switch ใหทํางานสับเปลี่ยนไดเพื่อปองกันแรงดันของการไฟฟาที่เริ่มจายกระพริบหรือขาดเปน
ชวงๆ ๑ ถึง ๒๐ นาที
๔.๔.๖ เมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจายโหลดจากการไฟฟาแลว
เครื่องยนตจะตองเดินตัวเปลา เพื่อระบายความรอนในตัวออกเสียกอนและจะตองสามารถตั้งเวลาการดับ
เครื่องยนตไดในชวงเวลา ๑ ถึง ๕ นาที
๔.๔.๗ ระบบควบคุม จะตองควบคุมใหเครื่องกําเนิดไฟฟาติดเครื่องไดอัตโนมัติทุกๆ ๗
วัน โดยไมจายโหลด สามารถตั้งเวลาได ๑ ถึง ๕ นาที และถาหากระบบไฟฟาของการไฟฟาเกิดผิดปกติ
ขณะเครื่องยนตกําลังเดินเครื่องอยูชุด Automatic Transfer Switch ตองทํางานโดยอัตโนมัติ
๔.๔.๘ ชุด Automatic Transfer Switch ตองมีปุมกดที่ชุดควบคุมสั่งใหทํางานแบบ
MANUAL ได
๔.๔.๙ ชุดควบคุมเปนระบบที่ใชไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) และมีการแสดง
สถานการทํางานดวย Displayed LCD ไดทั้งตัวอักษรและตัวเลข
๕. การติดตั้งอุปกรณและเดินสายไฟฟา
๕.๑ กอนการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา ผูขายตองสงแบบแปลนการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา แบบ
ตูควบคุมไฟฟา แบบการเดินสายไฟ และระบบ Air Duct ของเครื่องยนตพรอมบานเกร็ดของระบบ
ระบายความรอนออกจากหมอน้ําไปสูภายนอกหอง ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจสอบ และให
ความเห็นชอบกอน โดยขนาดชองลมออกของหองเครื่องจะตองมีขนาด ๑.๒ เทา ของขนาดพื้นที่หนาหมอ
น้ําของเครื่องยนต
๕.๒ การเดินสายไฟฟาใหใชสายที่ไดมาตรฐาน TIS ๒๙๓-๒๕๔๑ หรือ TIS ๑๑-๒๕๓๑ และให
ดําเนินการดังนี้
๕.๒.๑ จากหมอแปลงไฟฟาไปยังเซอรกิตเบรกเกอรเมนเปนสายไฟฟาไดมาตรฐาน TIS
๒๙๓-๒๕๔๑ หรือ TIS ๑๑-๒๕๓๑ และจากเซอรกิตเบรกเกอรเมนไปยัง ATS เปนบัสบารทองแดง ที่มี
ขนาดทนกระแสได ๑๒๕% ของพิกัดเครื่องกําเนิดไฟฟาสายไฟฟาที่ใชตองไมมีการตัดตอระหวางสายและมี
เครื่องหมายบอกเฟสแตละเฟส
๕.๒.๒ จากเครื่องกําเนิดไฟฟาไปยังเซอรกิตเบรกเกอรเปนสายไฟฟาที่ไดมาตรฐาน TIS
๒๙๓-๒๕๔๑ หรือ TIS ๑๑-๒๕๓๑ และจากเซอรกิตเบรกเกอรไปยัง ATS เปนบัสบารทองแดงที่มีขนาด
ทนกระแสได ๑๒๕% ของพิกัดเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยไมมีการตัดตอระหวางสายไฟฟาและบัสบารจะตอง
มีเครื่องหมายบอกเฟสแตละเฟส
๕.๒.๓ สายนิวทรัลจะตองมีขนาดนํากระแสไดไมนอยกวา ๗๕% ของสายเสนเฟส
(นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(นายบํารุง พรหมกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

(นางยุวธิดา พงศสวาง)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

-๗๕.๓ จะตองเดินสายไฟฟาจากเซอรกิตเบรกเกอรของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ๓๐๐kW เพื่อให
สามารถจายกระแสดไฟฟาสํารองใหกับโหลดระบบไฟฟาทัง้ หมดของหมอแปลงไฟฟาตามที่โรงพยาบาล
กําหนด
๕.๔ การเดินสายไปยังสวนตางๆ ใหเดินบนเสาไฟฟาคอนกรีตหรือฉนวนลูกถวยหรือวางสายบนราง
เดินสายไฟฟาชนิด Hot dip galvanize หากเดินสายไฟฟาในทอ ปลายทอที่อยูนอกอาคารใหใชเปน
Entranced cap
๕.๕ ผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการติดตั้งอุปกรณและเดินสายไฟฟาทั้งหมดซึ่ง
เปนระยะรวมจากหมอแปลงไฟฟาถึงจุดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา ๓๐๐kW
๖.

เงื่อนไขเพิ่มเติม
๖.๑ ผูเสนอราคา ตองเปนผูผลิตหรือเปนตัวแทนจําหนาย ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ไดรับการแตงตัง้
จากบริษัทผูผลิตและจะตองมีอะไหลสํารองพรอมจะใหบริการได ทันทีเมื่อเกิดการขัดของ
๖.๒ ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรไฟฟา (แขนงไฟฟากําลัง) ไมต่ํากวา สามัญวิศวกรไฟฟากําลัง
สําหรับควบคุมการติดตั้งเครื่องกําเนิดฟาใหถูกตองตามหลักวิชาการและมาตรฐานโดยตองนําหลักฐานสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองมาแสดงตอ
คณะกรรมการในวันเสนอราคา
๖.๓ กอนการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา ผูเสนอราคาตองสงแบบแปลนการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
แบบแปบนระบบไฟฟา ระบบ Air Duct พรอมบานเกร็ดของระบบระบายความรอนออกจากหมอน้ําไปสู
ภายนอกหอง และแบบแปลนระบบไฟฟาของโรงพยาบาล ใหคณะกรรมการตรวจสอบและใหความเห็นชอบ
๖.๔ ผูเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณตางๆ พรอมทํา
เครื่องหมายและลงหมายเลขขอ ตรงตามรายละเอียดขอกําหนดของทางราชการ ในที่เสนอราคาใหชัดเจน
ทุกรายการพรอมทําตารางลงรายละเอียดตามหัวขอที่ทางราชการกําหนดใหชัดเจนถูกตอง เพื่อประกอบการ
พิจารณาซึ่งผูเสนอราคาจะตองสามารถชี้แจงรายละเอียด และคุณสมบัติของอุปกรณตางๆ ตอคณะ
กรรมการฯได สําหรับผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไทย ตองมีใบรับรองผลการทดสอบจากหนวยงาน
ราชการที่เชื่อถือได หรือจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือตอง
ประกอบจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ท ที่ครอบคลุมการออกแบบ ผลิต
ติดตั้ง และการบริการซอมบํารุงชุดกําเนิดไฟฟาระบุในเอกสารอยางชัดเจนแนบมาพรอมดวยในวันเสนอ
ราคา การเสนอเอกสารที่ไมตองตรงตามความตองการทางเทคนิคและไมกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ
คณะกรรมการฯ ยอมมีเหตุผลเพียงพอที่จะไมรับพิจารณา และคณะกรรมการฯสงวนสิทธิในการพิจารณา
คุณลักษณะทางเทคนิคที่ดีกวาได เพื่อประโยชนการใชงานของทางราชการ โดยผูเสนอราคาตองแสดง
รายละเอียดของอุปกรณดังตอไปนี้
๖.๔.๑ คุณภาพของเครื่องยนต
๖.๔.๒ ตัวเครื่องกําเนิดไฟฟา
๖.๔.๓ ตูควบคุมและระบบควบคุมของชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา
๖.๔.๔ ผลิตภัณฑของสายไฟฟาที่จะใชทั้งหมด
๖.๕ ผูขายตองทําการทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดใชงานตอเนื่องโดยขณะทดสอบแรงดันไฟฟา
และความเร็วรอบของเครื่องยนตตองเปลี่ยนแปลงไมเกิน ๔% โดยตองทดสอบดังนี้
(นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(นายบํารุง พรหมกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

(นางยุวธิดา พงศสวาง)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

-๘๖.๕.๑ LOAD ๗๕% ของกําลังเต็มที่เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง
๖.๕.๒ LOAD ๑๐๐% ของกําลังเต็มที่เปนเวลา ๒ ชั่วโมง
๖.๕.๓ LOAD ๑๑๐% ของกําลังเต็มที่เปนเวลา ๒๐ นาที
๖.๕.๔ จายโหลดทันทีที่ ๖๐%ของพิกัด ๓ ครั้งใน ๑ ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงของ
แรงเคลื่อนไฟฟาตองเขาสูสภาวะปกติโดยคลาดเคลื่อนไมเกิน ๓% ภายในไมเกิน ๖ วินาที คาใชจายและ
อุปกรณในการทดสอบ ผูขายตองจัดหามาทดสอบใหครบตามรายการ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นกับ
ทางราชการ
๖.๖ การสงมอบงาน ผูขายตองติดตั้ง และทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาใหใชการไดดี และตองสง
เจาหนาที่มารวมทดสอบการทํางานของเครื่องและอุปกรณตา งๆ ตามที่ระบุไวในเงื่อนไขพรอมทั้งน้ํามัน
เชื้อเพลิง และอุปกรณเครื่องใชทุกอยางที่จําเปนในการทดสอบมาเอง ตลอดจนตองแนะนํา และฝกสอน
เจาหนาที่ของโรงพยาบาลใหสามารถ OPERATE เครื่องไดเอง โดยไมคิดเงินคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น และ
ตองสงมอบสิ่งตอไปนีม้ อบใหแกคณะกรรมการตรวจรับดวย
๖.๖.๑ วงจรการตอระบบควบคุมของตูควบคุมและชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน ๒ ชุด
๖.๖.๒ วงจรการตอการใชงานและควบคุม ของ Circuit Breaker และ ATS จํานวน
๒ ชุด
๖.๖.๓ Alternator Instruction Book จํานวน ๑ ชุด
๖.๖.๔ Engine Parts Catalog Book จํานวน ๑ ชุด
๖.๖.๕ คูมือการใชงานชุดควบคุมของชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา (ภาษาไทย) จํานวน ๒ ชุด
๖.๖.๖ Standard Tools จํานวน ๑ ชุดอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) ประแจปากตายและประแจแหวน NO ๑๐-๒๗
จํานวน ๑ ชุด
(๒) ประแจเลื่อนขนาด ๘ นิ้ว
จํานวน ๑ ตัว
(๓) ไขควง
จํานวน ๑ ชุด
(๔) คีมล็อค
จํานวน ๑ ตัว
(๕) ประแจหกเหลี่ยม
จํานวน ๑ ชุด
(๖) กลองใสเครื่องมือ
จํานวน ๑ กลอง
(๗) คีมปากนกแกวและคีมตัดสายไฟ
จํานวน ๒ ตัว
๖.๖.๗ คูมือการและบํารุงรักษา เครื่องยนต เครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณอื่นๆที่จําเปน
(ภาษาไทย) จํานวน ๒ ชุด
๖.๖.๘ Automatic Voltage Regulation (ไมรวมที่ติดตั้งอยูในเครื่องกําเนิดไฟฟา)
จํานวน ๑ ชุด
๖.๖.๙ Fuse สํารองทีใชในตูควบคุมทุกขนาด
จํานวน ๑ ชุด
และสิ่งอื่นๆ ที่ไมไดระบุไว แตมีความจําเปนตอระบบ ผูเสนอราคาไดตองสงมอบพรอมกบเครื่องกําเนิด
ไฟฟา โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
๖.๗ การรับประกันผูขายตองรบประกันชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณอื่นๆ ทั้งหมดเปน
ระยะเวลา ๒ ป หลังจากวันสงมอบ หากเกิดการขัดของในระหวางประกันเนื่องจากการใชงาน ผูขายตอง
รีบดําเนินการแกไขใหใชการไดดีภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่แจงใหทราบแลว หากผูขายไมสามารถดําเนิน
แกไขใหใชการไดดีภายใน ๑๕ วันหลังจากวันที่เขาดําเนินการตรวจสอบแลว ผูขายตองเปลี่ยนอุปกรณใหม
ใหใชการไดดี โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นจากทางราชการ
(นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(นายบํารุง พรหมกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

(นางยุวธิดา พงศสวาง)
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-๙๖.๘ ผูเสนอราคา ถาหากไมไดเปนตัวแทนจําหนวยจากผูผลิตเครื่องยนตตนกําลัง (Engiwe) และ
เครื่องกําเนิดไฟฟา (ALTERNATOR) ตามผลิตภัณฑที่เสนอราคาผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองจาก
ตัวแทนจําหนายภายในประเทศที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต วาผลิตภัณฑเครื่องยนตรุนที่เสนอราคานั้น
(ALTERNATOR) เปนของใหมไมเคยใชงานมากอนและผูเสนอราคาเปนผูมีสิทธิเปนผูจําหนายแทนตอจาก
ตัวแทนจําหนายไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตเครื่องยนตดงั กลาว โดยหนังสือรับรอง ดังกลาวจะตองใชเฉพาะ
ในการเสนอราคาในครั้งนี้เทานั้น
๖.๙ ผูเสนอราคาไดจะตองแสดงเอกสารยืนยันอยางชัดเจนเชื่อถือไดวา ไดสงเครื่องยนตและ
ตัวเครื่องกําเนิดไฟฟานั้น เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน ในวนตรวจรับพัสดุ
๖.๑๐ การเก็บวัสดุที่เหลือจากการติดตั้ง การปรับปรุงระบบไฟฟา รวมทั้งโครงสรางหรืออุปกรณ
ของอาคารที่มีอยูเดิม การเก็บสีใหเปนหนาที่โดยตรงของผูเสนอราคาที่จะตองรับผิดชอบทั้งหมด โดยไมคิด
คาใชจายจากทางราชการ

(นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(นายบํารุง พรหมกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

(นางยุวธิดา พงศสวาง)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมงานการจัดการ งานพัสดุ ๐-๗๕๓๖-๘๘๖๗
ที่ นศ ๐๐๓๒.๓๐๑ (๑๐) /๖๙๕
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โดยวิธีสอบราคา
เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ไดรับมอบอํานาจ)
ดวย โรงพยาบาลทุง ใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงคดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑไฟฟาและวิท ยุ (เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโ ลวัตต ) พรอมติดตั้ง และเดิน
สายไฟฟา จํานวน ๑ เครื่อง ที่โรงพยาบาลทุงใหญ ตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใชเงินงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ปงบ ๒๕๖๐ เพื่อใชเปนเครื่องกําเนิด
ไฟฟาสํารองใหกับอุปกรณไฟฟา เครื่องมือแพทย และสถานที่ ที่จําเปนตองการใชไฟฟาในการใหบริการ
รักษาพยาบาลผูปวย กรณีที่ระบบไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ
ตามคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๖๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (เครื่อง
กําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลวัตต) พรอมติดตั้งและเดินสายไฟฟา จํานวน ๑ เครื่อง เปน
เงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน)
ระเบียบ
๑. คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
การมอบอํานาจใหป ฏิบัติร าชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหรองผูวาราชการจัง หวัด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน และ
สาธารณสุขอํา เภอที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติร าชการแทน ผนวก ง ความวา ผูวาราชการจังหวัด มอบ
อํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน และสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจในการดําเนินการ และสั่งซื้อ สั่งจาง ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ ทุกขั้นตอน ยกเวน การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
ในทุกกรณี ดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
อํานาจหนา ที่ในการกอ หนี้ผู ก พั นสั่ง ซื้อ สั่ง จ างตามระเบีย บพัส ดุทุก วิธี ทุก ขั้ นตอน ให
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนไมเกิน ๕ ลาน
ฉะนั้น การอนุมัติซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน ๑ รายการ ในครั้งนี้ จึงเปน
ของผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ตามที่ไดรับมอบ
๒./๒ ตามระเบียบ...

-๒–
๒. ตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๕๙ เ รื่อง การขยายระยะเวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และยกเวนการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-maket) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) ขอ
๒ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือกรจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปพลางกอนจนถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐและการบริการพัสดุภาครัฐมีผลใชบังคับ และการดําเนินการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ขอ ๑๘ (๒) ขอ ๒๐ ขอ ๓๔ (๑) (๖) แหง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับจนถึงปจจุบัน
จึงแตงตั้งเจาหนาที่เปนคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
ก. เจาหนาที่รับซองสอบราคา คือ
นางอภิชญา เกตุแกว
เจาหนาที่พัสดุ
ข. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกอบดวย
๑. นายปรีชา สุขทาพะยา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ประธานกรรมการ
๒. น.ส.วิภาณี ไฝคลาย ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
๓. นายเชาวลิต ภักดีรัตนชัย ตําแหนง พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค กรรมการ
ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบดวย
๑. นายวัชรินทร ไชยคชบาล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประธานกรรมการ
๒. นายบํารุง พรหมกุล
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาการ กรรมการ
๓. นายไพศาล พิริยะพิเศษพงศ ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศสอบ
ราคาและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตอไป
ลงชื่อ…………
……………………..เจาหนาที่พัสดุ
(นางอภิชญา เกตุแกว)
นักวิชาการพัสดุ
ลงชื่อ…………
…………………..หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
( นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
อนุมัติ / ลงนามแลว
ลงชื่อ................
............................
(นายสวรรค กาญจนะ)
นายแพทยเชี่ยวชาญ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ ๕๓๒/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โดยวิธีสอบราคา
------------------------------------------ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลวัตต) พรอมติดตั้งและเดิน
สายไฟฟา จํานวน ๑ เครื่อง ที่โรงพยาบาลทุงใหญ ตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใชเงินงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ปงบ ๒๕๖๐ เพื่อใชเปนเครื่องกําเนิด
ไฟฟาสํารองใหกับอุปกรณไฟฟา เครื่องมือแพทย และสถานที่ ที่จําเปนตองการใชไฟฟาในการใหบริการ
รักษาพยาบาลผูปวย กรณีที่ระบบไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ
ดังนั้น อาศัยอํานาจตาม ขอ ๑๘ ( ๒ ) ขอ ๒๐ ขอ ๓๔ ( ๑ ) ( ๖ ) แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕และฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับจนถึงปจจุบัน จึงแตงตั้งเจาหนาที่เปน
คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
ก. เจาหนาที่รับซองสอบราคา คือ
นางอภิชญา เกตุแกว
เจาหนาที่พัสดุ
ข. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกอบดวย
๑. นายปรีชา สุขทาพะยา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ประธานกรรมการ
๒. น.ส.วิภาณี ไฝคลาย ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
๓. นายเชาวลิต ภักดีรัตนชัย ตําแหนง พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค กรรมการ
ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบดวย
๑. นายวัชรินทร ไชยคชบาล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประธานกรรมการ
๒. นายบํารุง พรหมกุล
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาการ กรรมการ
๓. นายไพศาล พิริยะพิเศษพงศ ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน กรรมการ
ใหคณะกรรมการฯ ดังกลาว
ที่ไดรับการแตงตั้งไดปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครงครัด เมือ่ ดําเนินการเสร็จแลวรายงานใหจังหวัดทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสวรรค กาญจนะ)
นายแพทยเชี่ยวชาญ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐
กิโลวัตต พรอมติดตั้งและเดินสายไฟฟา)
*******************************
ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ จัดซื้อ
ครุภัณฑไฟฟาและวิท ยุ (เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโ ลวัตต พรอมติดตั้ง และเดิน
สายไฟฟา) จํานวน ๑ เครื่อง ที่โรงพยาบาลทุงใหญ ตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใชเงินงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ปงบ ๒๕๖๐ เพื่อใชเปนเครื่องกําเนิด
ไฟฟาสํารองใหกับอุปกรณไฟฟา เครื่องมือแพทย และสถานที่ ที่จําเปนตองการใชไฟฟาในการใหบริการ
รักษาพยาบาลผูปวย กรณีที่ระบบไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของ ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา ใหแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช ( โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ( e - Goverrment Procuerment : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๖. ผูเสนอราคาตองไมเ ปนผูที่ถูก ระบุชื่อว าเปนคูสัญ ญาที่ไมไดแสดงบั ญชีรายรั บรายจา ย
หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจายไมถูก ตองครบถวนในสาระสํา คัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกและหากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแต ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(หาแสนบาทถวน) ขึ้นไป จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแต
ละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถจายเงินเปนเงินสดไดและใหจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
ยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของ
รัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ กําหนดยื่นซอง
ใบเสนอราคา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. –
๑๖.๓๐ น. และกําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ เปนตนไป
ณ หองประชุมโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินในการจัดซื้อครุภัณฑครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบ
คาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ปงบ ๒๕๖๐
๒./ผูสนใจ...

-๒–

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่งานพัสดุ กลุมงานการจัดการ โรงพยาบาลทุง
ใหญจังหวัดนครศรีธรรมราช (พรอมเอกสารของบริษัท/หาง/ราน รับรองสําเนาถูกตอง) ตั้งแตวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๓๖-๘๘๖๗ ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสวรรค กาญจนะ)
นายแพทยเชี่ยวชาญ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ สธ.๕๕/ ๒๕๖๐
การซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลวัตต
พรอมติดตั้งและเดินสายไฟฟา)
ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
***********************
ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ จัดซื้อ
ครุภัณฑไฟฟาและวิท ยุเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโ ลวัตต พรอมติดตั้งและเดิน
สายไฟฟ า ) จํ า นวน ๑ เครื่ อ ง ที่ โ รงพยาบาลทุ ง ใหญ ตํ า บลท า ยาง อํ า เภอทุ ง ใหญ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยใชเงินงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ปงบ ๒๕๖๐ เพื่อใช
เปนเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองใหกับอุปกรณไฟฟา เครื่องมือแพทย และสถานที่ ที่จําเปนตองการใชไฟฟาใน
การใหบริการรักษาพยาบาลผูปวย กรณีที่ระบบไฟฟาจากการไฟฟ าขัดของ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบ
ทายประกาศฉบับนี้
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ 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 เปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒./๓. หลักฐาน...

-๒๓. 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 และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประชาชนของผูนั้น
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน สําเนาบัตรประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณี ผู เ สนอราคาเป น ผู เ สนอราคาร ว มกัน ในฐานะเป น ผู ร ว มค า
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญ ชีเ อกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับ ซองใบเสนอราคา
ตามแบบใน ขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคา
ใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมี
การขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา กํากับไวดวยทุก
แหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน
ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง
คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลทุงใหญ
ราคาที่เสนอ.............../-๓-

-๓ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเปดซอง ใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน
ที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการ รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ จํานวน ๑ ชุด/รายการ ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกลาวนี้จังหวัดฯ
จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคต
ตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๗ วัน
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - ชุด/ตอ
รายการ
เพื่อใชในการตรวจทดสอบหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้
จังหวัด ฯ จะไมรับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่
เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดฯ จะคืนใหผูเสนอราคา
๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเ สนอราคาควรตรวจดูรางสัญ ญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง
ถึง คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่ห นาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคา เลขที่ สธ.๕๕/ ๒๕๖๐ ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ 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
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อ
ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคา....../-๔-

-๔ผูเสนอราคา ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับแต วันที่ไดรับแจง จากคณะกรรมการเป ดซองสอบราคาการวิ นิจฉั ยอุทธรณของปลั ดกระทรวงให ถือเป นที่สุ ด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ขางตน ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุม
โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การยื่นอุทธรณ ตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัด ฯ จะพิจารณาตัดสินดวย ราคาตอรายการ
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว
คณะกรรมการ ฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย
หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
๕.๓ จังหวัด ฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผรู ับเอกสารสอบราคาหรือใบรับหลักฐาน
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
จังหวัด............/-๕-

-๕๕.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือก หรือไมก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
ราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคา
สามารถดําเนินการตามสอบราคาซื้อใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผู
เสนอรายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลัง จากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอ
ราคา ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๗ เปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๗ และ
จังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของพัสดุใหครบถวนภายใน ๕ วันทํา
การของทางราชการนับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อขาย จังหวัด ฯ จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญา ตามแบบสัญญาดังกลาวระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของพัสดุไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัด ฯ เห็นวาไมสมควรทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ
๗.๑ ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัด ฯ ภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหจังหวัด ฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔
หนังสือ.........../-๖-

-๖(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบ
ธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบ
แลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสัญญานี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอ/วัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของพัสดุที่ซอื้ /ขาย ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ๑ ป ใบถัดจากวันที่
ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน๑๕ วัน
นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
๙.๑ การลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัด ฯ ไดรับจัดสรรเงิน
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ แลวเทานั้น
๙.๒ เมื่อจังหวัด ฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่ง หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของ
จากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอน
การบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู ข ายจะต อ งรั บ ผิ ด ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
จังหวัดฯ........./-๗-

-๗๙.๔ จังหวัดฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

