
     
  
 
 

                

    

             

                           ประกาศโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
                           เร่ือง สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 
  

     ------------------------------------   
                    โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณส์ายพลาธิการ 
จ านวน  ๒  รายการ  ในวงเงนิ ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท  ( หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน )   ตามรายการดังนี้.-   
                    ๑. เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ  ขนาด  ๒๐๐  ปอนด์ จ านวน  ๑ เครื่อง  เครื่องละ  
๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท  ( หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 
                    ๒. เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐  ปอนด์ จ านวน  ๑  เครื่อง เครื่องละ  ๕๕๐,๐๐๐.-บาท 
( ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน   )    

      รวม         ๒          รายการ  

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

     ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล         

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิประสงค์  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
                    ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตว่ันที่   ๙  เมษายน   ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๒๒ เมษายน   ๒๕๕๘ 
ในวันราชการ  ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  ฝ่ายพลาธิการ   โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ค่ายสรรพสิทธิ
ประสงค์  ต าบลแสนสุข    อ าเภอวารินช าราบ   จังหวัดอุบลราชธานี  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้อง
ประชุมสังขะรมย์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ใน
วันที่  ๒๘  เมษายน    ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที ่ ฝ่ายพลาธิการ  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ค่าย
สรรพสิทธิประสงค์   ต าบลแสนสุข  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่  ๙  เมษายน   ๒๕๕๘   
ถึ ง วั น ที่  ๒ ๒   เม ษ า ย น   ๒ ๕ ๕ ๘    ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ได้ ที่ เ ว็ บ ไซ ต์    www.ksp-hosp.com   ห รื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๕-๓๒๔๔๐๐ ต่อ ๒๐๙  ในวันราชการ ตั้งแต่
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ    
                         ประกาศ     ณ     วันที่      ๙     เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘  

                                                          (ลงชื่อ)พันเอก สุรัตน์    ประเสริฐสุข      
                          (  สรุัตน์    ประเสริฐสุข   ) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
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เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๒/๒๕๕๘ 

 การซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 
 ตามประกาศโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ลงวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘ 

------------------------------------------- 
                    โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณส์ายพลาธิการ 
จ านวน  ๒  รายการ  ในวงเงนิ ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท  ( หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน )  ตามรายการดังนี้.-   
 
                    ๑. เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ  ขนาด  ๒๐๐  ปอนด์ จ านวน  ๑ เครื่อง  เครื่องละ  
๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท   ( หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 
                    ๒. เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐  ปอนด์ จ านวน  ๑  เครื่อง เครื่องละ  ๕๕๐,๐๐๐.-บาท 
( ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน   )    
     รวม ๒    รายการ 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่ จะใช้งานได้ทันที  
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้.- 
           ๑.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒   

๒.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                        ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  
                        ๒.๒ ผู้ เสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานของทางราชก าร            
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                        ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๕ 
                        ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ 
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
                                                                                                /๓.หลกัฐานการเสนอราคา...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   -๒- 
 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยก 

ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
                        ๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้.- 

(๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                      (ข )  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ ยื่นส าเนาหนั งสือรับรองการ              
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล     
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน   ( ถ้ามี )      ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    ให้ยื่น 
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น นิติบุคคล              ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน        ส าหรับผู้ประกอบการประเภท 
ร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชน์     พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๕) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ( ถ้ามี )    พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่    ๑    ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตาม 

แบบในข้อ  ๑.๖(๑) 
                        ๓.๒ ส่วนที่  ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้.- 

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา 

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๔) ส าเนาใบทะเบียนบ้าน 
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่    ๒   ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา             

ตามแบบในข้อ  ๑.๖(๒) 
                    ๔.การเสนอราคา 
                        ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข   หากมีการขูดลบตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 
 
 
                                                                                      /๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคา… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
                        ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว        
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอื่น   ค่าขนส่ง    ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อ่ืน  ๆ    ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้   ณ    โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์   ต าบลแสนสุข      อ าเภอวา
รินช าราบ    จังหวัดอุบลราชธานี 
                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดย
ภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                        ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
                        ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อก และหรือแบบรูป รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่ง
อุปกรณ์สายพลาธิการ จ านวน  ๒ รายการ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้ 
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา       หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล๊อก     
ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน   ๗  วัน 
                        ๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้
ถี่ถ้วน    และเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                        ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย    จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้หน้าซองว่า  “     ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่      ๑๒/
๒๕๕๘      ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘     ถึงวันที่   ๒๒      เมษายน   
๒๕๕๘    ในวันราชการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. เว้นวันหยุดราชการ    ณ                   ฝ่ายพลาธิการ
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์     ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต าบลแสนสุข   อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาจะลงรับโดยไม่เปิดซอง และจะออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซองสอบราคา พร้อมกับ
เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายไว้โดยไม่เปิดซอง  และ  เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดซองสอบราคา   จะส่งมอบซองเสนอ
ราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา     เพ่ือด าเนินการต่อไป 
                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
                    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ  ๑.๕ ( ๑ )   ณ   วันประกาศสอบราคา
หรือไม่   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 
 
                                                                                             /หากปรากฏต่อคณะกรรมการ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
                    หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน      หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๕(๒)และคณะกรรมการ  
ฯ   เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม          คณะกรรมการ ฯ  จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และ
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์    จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน    เว้นแต่คณะกรรมการ 
ฯ   จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและ
มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                    ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
รว่มกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   ณ  วันประกาศสอบราคา     หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือว่าเป็นที่สุด 
                    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา     จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น    ณ     ห้องประชุมสังขะรมย์   โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์    ต าบลแสนสุข  
อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  ๒๘  เมษายน   ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป     
                    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  ๕   ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้น
แต่   ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว     จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์      และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
                    ๕.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                        ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จะพิจารณา 
ตัดสินด้วยราคารวม 
                        ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน 
ในการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย       หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ      ทั้งนี้      เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อ
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  เท่านั้น 
                        ๕.๓ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์     สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ 
เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้.- 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผู้รับเอกสารหรือหลักฐานในการ 
รับเอกสารสอบราคาของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง 
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 
 
 
                                                                                                        /(๓) เสนอรายละเอียด... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนด     ในเอกสารสอบราคาท่ี 

เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง     โดยผู้เสนอราคา 

มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                        ๕.๔ ในการตัดสินในการสอบราคา หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคาหรือโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์   มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะหรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้    โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่
ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                        ๕.๕ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน    หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ ไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน  เป็นต้น 
                        ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม    ตามข้อ  ๑.๕  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖ และโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                    ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิก การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖.การท าสัญญาซื้อขาย 
                        ๖.๑ ในกรณีทีผู่้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน ๕  วันท าการ 
ของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓ ก็ได้ 
                        ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน    ภายใน    
๕ วันท าการของทางราชการหรือโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์   เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็ นหนังสือ
ตามข้อ  ๖.๑   ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  กับโรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิประสงค์  ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน  สัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาพัสดุที่สอบราคาได้ให้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้.- 
 
 
                                                                                                                   /(๑)เงินสด... 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                            -๖- 
 

(๑)  เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค(์กองทัพบก 

โดยโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์)โดยเป็นเช็คท่ีลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน                     ๓  
วันท าการของทางราชการ 

(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  ที่กระท าต่อกองทัพบก โดยโรงพยาบาลค่าย- 
สรรพสิทธิประสงค์    ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔  

(๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ 
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว   โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔  

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน     ๑๕    วัน    นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

๗.  อัตราค่าปรับ 
                           ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐    ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐    ต่อวัน  

๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ        

ในข้อ ๖  แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของพัสดุที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า   
๑  ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    ๑๕   วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                        ๙.๑ เมื่อโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้ 
เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย          ว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                      (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว  เข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   ๗   วัน    นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย     ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 
 
 
                                                                                                /(๔)ในกรณีไม่ปฎิบัติตาม... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
-๗- 

 
                                     (๔)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)    ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                        ๙.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์            ได้คัดเลือกแล้ว 
ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด  ดังระบุ ไว้ในข้อ ๖    โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ
ประสงค์อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน ( ถ้ามี )   รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
                        ๙.๓ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์    สงวนสิทธิที่จะแก้ไข     เพ่ิมเติมเงื่อน 
ไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                                                         
 

         โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 

                                                                ๙  เมษายน  ๒๕๕๘ 

                                               (ลงชื่อ)ร้อยเอก ปริญญา    คูณวัตร 

                                                                (  ปริญญา   คูณวัตร  )  

  

                                                                    

 

  

                                                                                                             
 
 
 
 


