ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
*******************************
ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถตูพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพรอมเครื่องชวยหายใจและกระตุกหัวใจ)
จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๒,๑๔๐,๐๐๐.๖๖.- บาท (สองลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหกสิบหกสตางค ) ดวย
เงินงบลงทุน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของ ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุม กันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา ใหแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช ( โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ( e - Goverrment Procuerment : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ กรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๖. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญ ชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 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
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ กําหนดยื่น
ซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. และกําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเ วลา
๑๔.๐๐ เปนตนไป ณ หองประชุมโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินในการจัดซื้อครุภัณฑ
ครั้งนี้ ไดมาจากเงินบํารุงโรงพยาบาลทุงใหญ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
๒./ผูสนใจ...

-๒-

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่งานพัสดุ กลุมงานการจัดการ โรงพยาบาลทุง
ใหญจ ัง หวัด นครศรีธ รรมราช (พรอมเอกสารของบริษัท/หาง/ราน รับรองสําเนาถูกตอง) ตั้งแตวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๓๖๘๘๖๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสวรรค กาญจนะ)
นายแพทยเชี่ยวชาญ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ สธ.๘/๒๕๖๐
การซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
***********************
ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ) จะดําเนินการ จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง (รถตูพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพรอมเครื่องชวยหายใจและกระตุกหัวใจ) จํานวน ๑ คัน เปนเงิน
๒,๑๔๐,๐๐๐.๖๖.- บาท (สองลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหกสิบหกสตางค ) จัดสรรใหโรงพยาบาลทุงใหญ
โดยใชเงินงบลงทุนของโรงพยาบาลทุงใหญ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 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 เปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
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 ผูเ สนอราคาเป นผู เ สนอราคาร วมกัน ในฐานะเปน ผูร วมค า
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีผูเขารวมคาฝาย
ใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวม
คาฝายใดเปนนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญ ชีเอกสารสวนที่ 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
ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา
นี้
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผู
เสนอราคา ใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือ
แกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา
กํากับไวดวยทุกแหง
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 ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญ ญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง
ถึง คณะกรรมการเปด ซองสอบราคา โดยระบุไ วที่ห นา ซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคา
เลขที่ ๘/ ๒๕๖๐ ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุมงาน
การจัดการโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ ฯ
เชื่อวามีก ารกระทําอันเปนการขัดขวางการแขง ขัน ราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัด
รายชื่อ
ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ
และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

ผูเสนอราคา....../-๔-๔ผูเสนอราคา ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง จากคณะกรรมการเปดซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุ ด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ขางตน ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุม
โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การยื่นอุทธรณตามวรรค 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) ไม ปรากฏผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือใบรั บ
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด ในเอกสารสอบราคา
ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่นและราคาที่เสนอมีการ
ขูดลบ 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 เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปน
ตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินการตามสอบราคาซื้อใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคา
ของผูเสนอรายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลัง จากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอ
ราคา ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๗ เปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคา
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๗ และ
จังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
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 ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ ๑.๔
หนังสือ.........../-๖-๖(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพ ย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และ
ประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ
ทราบแลว
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 จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของพัสดุที่ซื้อ/ขาย ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ๑ ป ใบถัด
จากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูข ายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
๙.๑ การลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัด ฯ ไดรับจัดสรรเงิน
บํารุงของโรงพยาบาลทุงใหญ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ แลวเทานั้น
๙.๒ เมื่อจังหวัด ฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่ง หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตา งประเทศ
ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของ
จากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดีย วกับ เรือ ไทยจากตางประเทศมายั ง ประเทศไทย
เว นแตจ ะไดรับ อนุญ าตจากสํ านัก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับ
อนุญาตเชนนั้น กอนการบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ ไม ป ฏิ บัติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู ขายจะต อ งรั บ ผิ ดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี

๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ท างราชการกํา หนดดัง ระบุไ วในข อ ๖ จัง หวัด อาจพิจ ารณาเรียกรองใหช ดใช ความเสี ยหาย
อื่น รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
จังหวัดฯ........./-๗-๗๙.๔ จังหวัดฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถพยาบาลพรอมอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน
วัตถุประสงค ใชในการออกปฏิบัติการชวยชีวิตกอนถึงโรงพยาบาลในผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดย
บุคลากรที่เหมาะสมและใชขนสงผูปวย ภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน
ความตองการเฉพาะ
1. เปนรถพยาบาลที่ใหการดูแลและรักษาผูปวยในระดับ Advanced Life Support และสงตอ
ผูปวยไปยังโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกลเคียง
2. มีสัญญาณแสงและเสียง พรอมตัวอักษรสัญลักษณทมี่ องเห็นไดงาย สรางความมั่นใจและความ
ปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติงาน
คุณลักษณะของรถพยาบาล แบงออกเปน 2 หมวด ดังนี้คือ
หมวด (ก) คุณลักษณะของรถยนต
หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑการแพทย
หมวด (ก) คุณลักษณะของรถยนต มีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เปนรถที่ออกแบบมาเพื่อใชเปนรถพยาบาลหรือรถดัดแปลงที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สีขาว
สภาพใหม ไมเคยใชงานมากอน
1.2 ความสูงจากพื้นถึงหลังคาไมนอยกวา 2,285 มิลลิเมตร และความกวางภายนอกตัวรถไมต่ํา
กวา 1,880 มิลลิเมตร สามารถบรรทุกผูปวยนอนในรถไดไมต่ํากวา 2 คนและผูโดยสารอื่น
ไดอีก 2 ที่ ทุกที่มีเข็มขัดนิรภัย
1.3 กระจกเปนแบบนิรภัยทั้งหมดติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐาน
1.4 ในหองคนขับและหองพยาบาลติดตั้งระบบปรับอากาศ
1.5 ในหองคนขับติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM/CD/CMP3/USB พรอมลําโพง
1.6 มีผนังกั้นหองคนขับและหองพยาบาลออกจากกันโดยมีชองสําหรับสื่อสารระหวางหองคนขับ
และหองพยาบาล
1.7 มีชุดสัญณาณไฟฉุกเฉินสีตามกฎหมายกําหนดแถวยาวแบบไฟ LED ติดตั้งดานหนารถเหนือ
คนขับ
1.7.1 เปนไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว ประกอบดวย ดวงไฟแบบ LED จํานวน 22 ชุด มี
รายละเอียดดังนี้
1.7.1.1 ใชชุดหลอด LED จํานวนไมนอยกวา 12 ชุด ใหความเขมของแสงตาม
มาตรฐาน
1.7.1.2 ฝาเลนสครอบดวงไฟทําดวยวัสดุโพลีคารบอเนตดานซายมีสีน้ําเงิน และดานขวา
มีสีแดง สีของเลนสชองกลางใสดานบนของฝาเลนสมีลายฝาเพื่อเพิ่มความเขม
ของแสกง ขนาดของแผงไฟยาวไมนอยกวา 45 นิ้ว สูงไมเกิน 6 นิ้ว กวางไม
นอยกวา 11 นิ้ว
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-21.7.2 เปนผลิตภัณฑภายในประเทศ หรือสหรัฐอเมริกาโดยระบุในแคตตาล็อคหรือแนบ
หลักฐานมารับรองมาแสดงในวันยื่นเอกสาร
1.7.3 บริเวณดานหนา-ดานหลัง และดานขางซาย-ขวาของรถ ติดตั้งไฟ LED แบบ
กะพริบดานละ 2 จุด (สีแดง 1 จุด และสีน้ําเงิน 1 จุด) มีสวิทยควบคุมการ
เปด-ปด ไดจากหองคนขับ
1.8 มีเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงขนาด 100 วัตต ใชกับไฟฟากระแสตรง 12 โวลท จํานวน
1 เครื่อง ติดตั้งอยูในหองคนขับประกอบไปดวย
1.8.1 มีปุมหมุนเปด-ปด และเพิ่ม-ลดเสียง ไมโครโฟน และไซเรน
1.8.2 มีไมโครโฟน มีสวิทซสําหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเปน
แบบ Coiled Tubing เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติพรอมที่ยึดโมโครโฟน
1.8.3 เลือกปรับเสียงไซเรน ใหความแตกตางของเสียงไดไมนอยกวา 3 เสียง ที่ไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.8.4 มีปุมปรับเลือกเสียงฉุกเฉินแบบชั่วคราวสามารถประกาศไดทันทีที่ตองการและเสียง
ดังกลาวสามารถปรับแทรกเขาไประหวางเสียงไซเรน
1.8.5 ลําโพงขนาดไมนอยกวา 100 วัตต โดยติดตั้งตามความเหมาะสมกับลักษณะรถ
จํานวน 1 ตัว
1.8.6 เปนผลิตภัณฑประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป
1.9 มีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Battery Charger) จํานวน 1 เครื่อง
1.9.1 เปนเครื่องประจุไฟทีส่ ามารถตอกับปลั๊กเสียบประจํารถชวยรักษาระดับไฟในแบตเตอรี่
ใหพรอมใชงานยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
1.9.2 สามารถประจุแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบทุกขนาด
1.9.3 รับแรงดันไฟฟาไดระหวาง 220-240 VAC
1.9.4 มีระบบตัดการทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อลัดวงจรตอสายผิดขั้วและเมื่ออุณหภูมิเครื่อง
ประจุรอนจัดพรอมทั้งลดอัตราประจุลงอัตโนมัติเมื่อประจุอยูในสภาพอากาศรอน
1.10 หองพยาบาลดานซายมีประตูปด-เปด เปนชนิดบานเลื่อนและดานหลังมีประตูปด-เปดแบบ
เปดออกซายขวา หรือ หรือยกขึ้น-ลง สําหรับยกเตียงผูปวยเขา-ออกจากรถพยาบาล
1.11 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีสวิทซ เปด-ปด โดยการติดตั้งพัดลม
จะตองไมทําใหน้ํารั่วซึมเขาหองพยาบาลได
1.12 ดานหลังหองคนขับออกแบบใหมีเกาอี้นั่ง 2 ที่นั่ง หันหนาไปทางดานทายรถ
1.13 มีตูเก็บทออกซิเจนพรอมประตูปดเปดและทอบรรจุกาซออกซิเจนขนาด G จํานวนไมนอย
กวา 2 ทอ พรอมอุปกรณจับยึดถังออกซิเจนอยางแนนหนาทอทั้งสองเชื่อมตอดวยระบบ
Pipe Line
1.14 ถัดจากตูเก็บทอออกซิเจนติดตั้งตูเก็บเวชภัณฑไมนอยกวา 3 ชั้น ดานลางตูเวชภัณฑเปน
ชองเก็บของถัดจากตูเวชภัณฑเก็บของถัดจากตูเวชภัณฑเปนตูเก็บและติดตั้งเครื่องมือแพทย
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-31.15 ถัดจากตูเก็บเวชภัณฑมีคอนโซลยาวจนสุดตัวรถโดยเหลือพื้นที่ไวเก็บเกาอี้เคลื่อนยายผูปวย
สําหรับใสเครื่องมือแพทย โดยออกแบบเพื่อรองรับและยึดตัวอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉินสวน
ดานลางออกแบบเปนตูเก็บอุปกรณการแพทย
1.16 ดานบนเหนือจากคอนโซล ขนานไปกับตัวรถมีตูเก็บเครื่องมือแพทยพรอม ประตูบานเลือ่ น
สลับยาวไมต่ํากวา 180 ซม.
1.17 มีที่แขวนตัว พรอมเข็มขัดคลองตัวสาสมารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 80 กิโลกรัม มีที่
แขวนภาชนะใสน้ําเกลือหรือเลือดไมนอยกวา 2 ที่ พรอมที่รัดภาชนะทั้งสอง
1.18 มีสวิทยไฟฟา (Cut-Out) หองพยาบาลอยูในหองคนขับเพื่อปองกันการเปดไฟทิ้งไวโดยไม
ตั้งใจ
1.19 หองพยาบาล
1.19.1 ผนังและฝาเพดานภายในหองพยาบาล ตูเก็บทอออกซิเจน ตูเก็บเวชภัณฑ ตูลอย
เก็บเครื่องมือแพทย รวมทั้งคอนโซลภายในหองพยาบาลทําดวยไฟเบอรกลาส และ/หรือ พลาสติก ABS
เคลือบดวยวัสดุเคลือบผิวผสมอนุภาคนาโน ที่มีประสิทธิภาพการเพื่อฆาเชื้อแบคทีเรีย โดยมีเอกสารรับรอง
มาในวันยื่นซอง มีชุดไฟแสงสวางแบบทรงยาว ขนาด ไมนอยกวา 13 วัตต ติดตั้งในตําแหนงที่
เหมาะสม จํานวนไมต่ํากวา 4 ชุด ชุดละ 2 ดวง แยกสวิทยปด-เปด ได
1.19.2 พื้นหองพยาบาลทําดวยไฟเบอรกลาสมีแกน (Core) เปน PVC foam หรือ
Polypropylene หรือ ไมบราซา หรือ ไมอัด
1.20 มีชุดเกาอี้มานั่งเดี่ยว และเกาอี้มานั่งยาว ตามรูปแบบ (Shop Drawing) ที่ยื่นเสนอใน
กรณีฉุกเฉินเกาอี้ทั้งสองสามารถปรับเปนที่นอนสําหรับผูปวยคนที่ 2 พรอมสายรัดตัวผูปวย
1.21 มีชุดล็อคเตียง สําหรับยึดเตียงเมื่อขึ้น-ลง จากดานทายรถแบบรางคู
1.22 ติดตั้งโคมสปอรตไลดชนิด LED ขนาดไมนอยกวา 15 วัตต บริเวณหลังคารถไมต่ํากวา
5 ดวงมีสวิทยควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปด-ปด ไดจากหองคนขับและแผงควบคุมของ
หองพยาบาล
1.23 มีชุดแปลงไฟฟาจากไฟฟากระแสตรง 12 โวลท เปนไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท
ขนาดไมต่ํากวา 500 วัตต พรอมปลั๊กไฟฟา 220 โวลท และมีปลั๊กไฟฟาแบบ 12 โวลทและมีชุดสาย
พวงตอแบบมวนสําหรับใชไฟ 220 โวลท มีความยาวไมนอ ยกวา 20 เมตร พรอมเตาเสียบแบบมีสาย
ดิน
2. คุณลักษณะทางเทคนิค
2.1 ระบบเครื่องยนตเปนเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบ ไมต่ํากวา
2900 ซีซี มีกําลังเครื่องยนตสุทธิไมนอยกวา 135 แรงมา
2.2 ระบบกันสะเทือน มาตรฐานผูผลิต ติดตั้งโชคอัพชนิด 2 จังหวะหรือคอยลสปริง
2.3 ระบบพวงมาลัยขับดานขวาแรคแอนดพีเนี่ยน

2.4 ระบบหามลอ แบบโฮโดรลิกมีหมอลมชวย ดิสเบรกลอหนา ดรัมเบรกลอหลัง หรือดิสเบรกทั้ง
สี่ลอ มีหามลอมือ
ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ
ลงชือ่ ....................................กรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ

-42.5 ระบบสงกําลัง ใชเกียรกระปุก มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร เปนแบบซินโครเมชและ
เกียรถอยหลัง 1 เกียร
2.6 ระบบไฟฟาใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท 100 แอมแปรพรอมทั้งอุปกรรอัลเตอรเนเตอรและ
โคมไฟฟาประจํารถ
2.7 ความยาวชวงลอหนา-หลัง ไมนอยกวา 3,000 มิลลิเมตร
3. อุปกรณและครุภัณฑประจํารถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง
3.1 ครุภัณฑและเครื่องมือประจํารถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง
3.1.1 ยางอะไหลพรอมกระทะลอ ตามขนาดมาตรฐาน 1 ชุด
3.1.2 แมแรงยกรถพรอมดามแบบมาตรฐานประจํารถของผูผลิต 1 ชุด
3.1.3 ประแจถอดลอ 1 อัน
3.1.4 เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานผูผลิตอยางนอยประกอบดวย
3.1.4.1 ประแจปากตาย (6 ตัว) 1 ชุด
3.1.4.2 ประแจแหวน (6 ตัว) 1 ชุด
3.1.4.3 ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว 1 อัน
3.1.4.4 ไขควงขนาด 6 นิ้ว ปากแบน 1 อัน
3.1.4.5 ไขควงขนาด 6 นิ้ว ปากแฉก 1 อัน
3.1.4.6 คีมธรรมดา 1 อัน
3.1.4.7 คีมล็อค 10 นิ้ว 1 อัน
3.1.4.8 ซองหรือกลองเก็บเครื่องมือขางตน 1 ใบ
3.1.4.9 โคมไฟสปอรตไลทพรอมสายและปลั๊กเสียบ 1 ชุด
3.1.5 เครื่องดับเพลิงน้ํายาเหลวระเหยชนิดไมมีสาร CFC ขนาดไมนอยกวา 5 ปอนด
พรอมติดตั้ง 1 ชุด
3.1.6 เครื่องหมายฉุกเฉินสะทอนแสงรูปสามเหลี่ยมชนิดถอดตั้งได 1 ชุด
3.1.7 ตองติดสติกเกอร
3.1.7.1 ตามมาตรฐานสากล และสติ๊กเกอรลายคาด 1 ชุด สีแดงสลับแบบสะทอนแสง
ที่ภายนอกตัวรถ
3.1.7.2 แสดงชื่อสัญลักษณหนวยงานและหนวยงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือผู
จัดซือ้ กําหนด
3.1.8 เข็มชัดนิรภัยประจําที่นั่งคนขับและที่นั่งขางคนขับตอนหนา

3.1.9 อุปกรณทั้งหมดนอกเหนือจากที่กําหนดไวใหเปนไปตามรูปแบบ (Catalog) และ
มาตรฐานของผูผลิต
ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
-53.2 วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสง 25 วัตตมีคุณลักษณะดังนี้
3.2.1 เปนเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต
3.2.2 เปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชงานไดดี ในยานความถี่ 136 MHZ ถึง 174 MHZ
สามารถใชงานไดทั้งระบบ Simplex และ Duplex
3.2.3 ใชกับไฟฟากระแสตรงไมต่ํากวา 12 Volts
3.2.4 มีชองความถี่ในการใชงานไมนอยกวา 11 ชอง
3.2.5 RF Input/Outputlmpedence= 50 Ohm
3.2.6 มีวงจร QT/DQT 2 Tone signaling หรือ วงจร CTCSS (Continuous
Tone Contral Squelch System) ควบคุมการทํางานของเครื่องวิทยุคมนาคม
3.2.7 เปนผลิตภัณฑประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ทวีปยุโรป หรือ ประเทศญี่ปุน
3.2.8 ภาคเครื่องสง
3.2.8.1 มีกําลังสงอากาศ (FR Power Output) ไมนอยกวา 25 วัตต
3.2.8.2 มีคา Deviation = + 5 kHz
3.2.8.3 มีคา Audio Distortion ไมเกิน 10%
3.2.9 ภาครับ
3.2.9.1 มีคา Sensitivity 0.25 pV หรือดีกวา
3.2.9.2 มีคา Spurious และ lmage Rejection 80 dB หรือดีกวา
3.2.9.3 มีคา Inter-modulation 75 dB หรือดีกวา
3.2.9.4 Audio Output ไมนอยกวา 0.2 วัตตและมี Audio Distortion
ไมเกิน 5%
3.2.10 สายอากาศ
3.2.10.1 มี Gain ไมนอยกวา 3 dB
3.2.10.2 มี Input Imedance 50 Ohm
3.2.10.3 มีคา VSWR 1.5 :1
3.2.11 เงื่อนไข
3.2.11.1 ผูเสนอราคาจะตองรับประกันคุณภาพของสินคาในทุกกรณี ที่เกิดจาก
การใชงานตามปกติเปนเวลา
3.2.11.2 ผูเสนอราคาจะทําการสงมอบและติดตั้งวิทยุสื่อสารเมื่อผูซื้อมี
ใบอนุญาตการใชเครื่องมือสื่อสารแลวเทานั้น การไมไดสงมอบหรือติดตั้งวิทยุสื่อสารจากเงื่อนไขดังกลาวไม
สามารถใชเปนเหตุผลในการอางเหตุการสงมอบสินคาไมครบหรือชะลอการจายเงินคาสินคาทั้งหมด

ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ

-6หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑการแพทย และเงื่อนไขเฉพาะ
1. ครุภัณฑการแพทย
1.1 เตียงนอนสําหรับผูปวยแบบมีลอเข็น 1 เตียง มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 ตัวเตียงและโครงทําจากโลหะผสม มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได โดยไมตอง
ใชแผนกระดานรองหลัง
1.1.2 แผนรองตัวผูปวยทําจากโลหะผสมอลูมินั่มอัลลอยด
1.1.3 พนักพิงหลังเปนระบบโชคอัพ หรือระบบ Manual ชวยยกตัวผูปวยขึ้น-ลงสามารถ
ปรับระดับไดไมต่ํากวา 70 องศา
1.1.4 การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเปนรถเข็นและเข็นขึ้นรถพยาบาลสามารถปฏิบัติไดโดย
เจาหนาที่คนเดียวและเมื่อถึงเตียงลงจากรถลอคูหลังและลอคูหนาจะกางออกเองโดย
อัตโนมัติ (Automatic Loading Stretchers)
1.1.5 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถพับไดสะดวกตามลักษณะของเตียง
สามารถถอดลางทําความสะอาดไดพรอมสายรัดผูปวยอยางนอย 2 เสน
1.1.6 น้ําหนักเตียงไมรวมอุปกรณประกอบหนักไมเกิน 36 กิโลกรัม สามารถรับน้ําหนัก
ผูปวยไมต่ํากวา 300 กิโลกรัม
1.1.7 มีที่เสียบเสาน้ําเกลือทั้งดานซายและดานขวาพรอมเสาน้ําเกลือจํานวน 1 เสา
สามารถปรับระดับสูงต่ําไดและยึดติดกับโครงเตียงไดอยางมั่นคง
1.1.8 เปนผลิตภัณฑ ยุโรป หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผลิตภัณฑภายในประเทศ
1.2 ชุดล็อคศีรษะกับแผนกระดานรองหลังผูปวย (Head Immobilizer) จํานวน 1 ชุด มี
รายละเอียด ดังนี้
1.2.1 สามารถใชล็อคศีรษะผูบาดเจ็บกับแผนกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)
หรือเปลตัก
1.2.2 ตัวกอนโฟมทําจากโฟมหรือฟองน้ําและภายนอกชุบเคลือบดวยโพลียูลีเทน หรือ โพลี
ไวนิลคลอไรด ทั้งชิ้น ผิวโดยรอบเรียบเปนชิ้นเดียว ไมมีรู รอยปะ รอยตอ ที่จะทํา
ใหของเหลวซึมผานเขาไป ทําใหเกิดความหมักหมมภายใน
1.2.3 มีสายรัดจํานวน 2 เสน สําหรับยึดหนาฝากและคางผูบ าดเจ็บ
1.2.4 ผิววัสดุไมซึมซับของเหลว สามารถลาง แชทําความสะอาดไดทั้งชิ้น
1.2.5 แสงเอกซเรยสามารถผานได ไมมีโลหะเปนวัสดุ
1.2.6 เปนผลิตภัณฑสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรปหรือภายในประเทศ

ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
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-71.3 ชุดแผนรองหลังผูปวย (Long Spinal Board) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 ทําดวยพลาสติก ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ําได
1.3.2 มีขนาดและน้ําหนักโดยประมาณ ดังนี้ ความยาวไมนอยกวา 180 ซม. ความกวาง
ไมนอยกวา 45 ซม. และหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม
1.3.3 สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดสูงสุดไมนอยกวา 159 กก. โดยแผนกระดานแอนไมเกิน
5 ซม.
1.3.4 แสงเอกซเรยสามารถผานได และสามารถรับน้ําหนักขณะทํา CPR ผูปวยได
1.3.5 มีสายรัดผูปวยที่ปรับขนาดและมีอุปกรณล็อคไดจํานวน 3 เสน
1.3.6 เปนผลิตภัณฑของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรปหรือภายในประเทศ
1.4 ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับผูใหญ 1 ชุด และชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็ก
1 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1.4.1 ถุงลมสําหรับบีบอากาศชวยหายใจผลิตจากยางซิลิโคนแบบมี Pressure release
วาวล สําหรับผูใหญมีปริมาตรอยางนอย 1700 มล. และสําหรับเด็กมีปริมาตร
อยางนอย 470 มล. จํานวนอยางละ 1 ชิ้น
1.4.2 ถุงสํารองออกซิเจน จํานวน 1 ชิ้น (reservoir bag)
1.4.3 หนากากครอบปากและจมูกแบบโปรงใส จํานวน 3 ขนาด ขนาดละ 1 อัน
1.4.4 ยางปองกันคนไขกัดลิ้นจํานวน 5 อัน
1.4.5 เปนผลิตภัณฑของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปหรือภายในประเทศ
1.5 เครื่องสองกลองเสียง (Laryngoscope) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีอุปกรณดังตอไปนี้
1.5.1 ดามถือพรอมแผนสองตรวจเปนโลหะผสม
1.5.2 แผนสองตรวจ (Blade) จํานวน 3 ขนาด เปนโลหะผสมแบบทอหุมไฟเบอรออฟ
ติคไวภายใน โดยใชไฟเบอรออฟติคเปนตัวนําแสงใชหลอดกาซผสมฮาโลเจนกับ
ซีนอน
1.5.3 เปนผลิตภัณฑประเทศในทวีปยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
1.6 ชุดแผนรองหลังผูปวย (Long Spinal Board) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1.6.1 ทําดวยพลาสติก ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ําได
1.6.2 มีขนาดและน้ําหนักโดยประมาณ ดังนี้ ความยาวไมนอยกวา 180 ซม. ความกวาง
ไมนอยกวา 45 ซม. และหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม
1.6.3 สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดสูงสุดไมนอยกวา 159 กก. โดยแผนกระดานแอนไมเกิน
5 ซม.

1.6.4 แสงเอกซเรยสามารถผานได และสามารถรับน้ําหนักขณะทํา CPR ผูปวยได
1.6.5 มีสายรัดผูปวยที่ปรับขนาดและมีอุปกรณล็อคไดจํานวน 3 เสน
1.6.6 เปนผลิตภัณฑของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรปหรือภายในประเทศ
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-81.7 ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับผูใหญ 1 ชุด และชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็ก
1 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1.7.1 ถุงลมสําหรับบีบอากาศชวยหายใจผลิตจากยางซิลิโคนแบบมี Pressure release
วาวล สําหรับผูใหญมีปริมาตรอยางนอย 1700 มล. และสําหรับเด็กมีปริมาตร
อยางนอย 470 มล. จํานวนอยางละ 1 ชิ้น
1.7.2 ถุงสํารองออกซิเจน จํานวน 1 ชิ้น (reservoir bag)
1.7.3 หนากากครอบปากและจมูกแบบโปรงใส จํานวน 3 ขนาด ขนาดละ 1 อัน
1.7.4 ยางปองกันคนไขกัดลิ้นจํานวน 5 อัน
1.7.5 เปนผลิตภัณฑของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปหรือภายในประเทศ
1.8 เครื่องสองกลองเสียง (Laryngoscope) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีอุปกรณดังตอไปนี้
1.8.1 ดามถือพรอมแผนสองตรวจเปนโลหะผสม
1.8.2 แผนสองตรวจ (Blade) จํานวน 3 ขนาด เปนโลหะผสมแบบทอหุมไฟเบอรออฟ
ติคไวภายใน โดยใชไฟเบอรออฟติคเปนตัวนําแสงใชหลอดกาซผสมฮาโลเจนกับ
ซีนอน
1.8.3 เปนผลิตภัณฑประเทศในทวีปยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
1.9 เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
1.9.1 ใชไดกับไฟฟาและกระแสตรง 12 โวลท และสามารถชารจแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง
ดวยกระแสสลับ 220 โวลท มีหูหิ้ว น้ําหนักไมเกิน 3.6 กิโลกรัม
1.9.2 มีปุมควบคุมแรงดูด พรอมมาตรวัดแสดงแรงดูด
1.9.3 สามารถปรับแรงดูดสูงสุดไดไมต่ํากวา 600 มิลลิบาร และอัตราการไหลของอากาศ
สูงสุดไมนอยกวา 20 ลิตรตอนาที
1.9.4 ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรไมต่ํากวา 900 มิลลิลิตร จํานวน 1 ใบ
1.9.5 มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไมนอยกวา 1 เมตร
1.9.6 เปนผลิตภัณฑของประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา
1.10 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
1.10.1 เปนแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังหองพยาบาล
1.10.2 สามารถวัดความดันโลหิตไดไมนอยกวา 0-300 มิลลิเมตรปรอท มีความคลาด
เคลื่อนไมเกิน +3 มิลลิเมตรปรอท
1.10.3 มีผาพันแขนสําหรับผูใหญและเด็ก อยางละ 1 ชุด และผาพันขาผูใหญ 1 ชุด
เปนชนิดปะติ (Velcro Fastener) พรอมลูกยางอัดอากาศ

1.10.4 สายยางตอจากผาพันแขนเปนแบบ Coiled Tubing ความยาวไมนอยกวา 8 ฟุต
1.10.5 เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากประเทศในทวีปยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
-91.8 กระเปาชวยชีวิตฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพรอมอุปกรณบรรจุอยูในกระเปา
ดังตอไปนี้
1.8.1 เปนกระเปาสะพายและมีหูหิ้วทําดวยวัสดุกันน้ํา
1.8.2 มีที่เก็บหลอดยาชนิดรูเสียบ สามารถเก็บไดไมต่ํากวา 60 หลอด
1.8.3 สามารถบรรจุทอออกซิเจนขนาด 2 ลิตร (400 ลิตรออกซิเจน) ภายในกระเปา
อีก 1 ทอ และอีก 1 ทอสํารองไวในรถ
1.8.3.1 วัสดุทําจากอลูมิเนียมอัลลอยดชนิดเบาเปนถังไรตะเข็บรอยตอ
1.8.3.2 การเปด-ปด ถังออกซิเจนสามารถกระทําไดโดยสะดวก
1.8.3.3 เปนผลิตภัณฑประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา
1.8.4 มีชุดปรับความดัน (Regulators ) จํานวน 1 ชุด
1.8.4.1 วัสดุทําจากอลูมิเนียมอัลลอยดหรือทองเหลือง
1.8.4.2 สามารถปรับแรงดันใชงานไดตั้งแต 2- 25 ลิตรตอนาที
1.8.4.3 มีขอตอ D.I.S.S. 2 ตําแหนงเพื่อตอเขากับเครื่องชวยหายใจ
1.8.4.4 มีขอตอหางปลาจํานวน 1 ตําแหนงเพื่อตอเขาหนากากออกซิเจน
1.8.5 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital จํานวน 1 ชุด
1.8.5.1 เปนเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
1.8.5.2 มีชวงในการวัดความดันโลหิตกวางไมต่ํา 40-250 mmHg และชวงใน
การวัดชีพจรไมต่ํากวา 40-180 ครั้งตอนาที
1.8.5.3 มีความแมนยําในการวัดความดันโลหิตไมเกิน +3 mmHg และชีพจรไม
เกิน 5%
1.8.5.4 การพองตัวของถุงบีบ (Cuff) เปนระบบอัตโนมัติ
1.8.5.5 มี Cuff ขนาดผูใหญ จํานวน 1 ชิ้น
1.8.5.6 เก็บขอมูลการวัดไดไมต่ํา 80 ครั้ง
1.8.5.7 มีระบบปดเครื่องอัตโนมัติหากไมใชงาน
1.8.5.8 เปนผลิตภัณฑของที่ไดรับรองมาตรฐาน
1.8.6 หูฟง (Stethosocpe) จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
1.8.6.1 หูฟงสามารถฟงไดทั้งสองดาน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟงเพื่อฟง
เสียงความถี่สูงหรือต่ํา
1.8.6.2 หัวฟง (Chest piece) ทําจากโลหะผสมประกอบเปน 2 ดาน ดาน
Bell และดาน Diaphragm
1.8.6.3 กานหูฟงทําจากโลหะสังเคราะห
1.8.7 ไฟฉายสองรูมานตา จํานวน 1 อัน

1.8.7.1 ตัวกระบอกผลิตขึ้นจากโลหะสังเคราะหน้ําหนักเบา สามารถปองกัน
การกระแทกใชหลอดไฟแบบฮาโลเจน
1.8.7.2 มีน้ําหนักเบาไมเกิน 3 ออนซ (รวมแบตเตอรี่แลว)
1.8.7.3 สามารถเปด-ปด ใชงานไดงายดวยมือขางเดียว
ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
-101.8.8 สายดูดเสมหะ (Suction Tube) จํานวน 6 เสน
1.8.9 ทอชวยหายใจพรอมหัวตอ (Endo tracheal Tube with connectors) ชนิดของ
ผูใหญและเด็กจํานวนไมนอยกวาชนิดละ 5 ชุด
1.8.10 คีมจับ (Magil Forceps) ชนิดของผูใหญและเด็ก จํานวนชนิดละ 1 อัน
1.8.11 กรรไกรตัดพลาสเตอร (Bandage scissor) จํานวนไมนอยกวา 1 อัน
1.8.12 กระบอกฉีดยาขนาด 10 ซีซี (Syringe 10 cc.) จํานวน 10 อัน
1.8.13 พลาสเตอร (Adhesive plaster) ขนาดกวาง 1 นิ้ว จํานวน 1 มวน
1.9 เครื่องตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร (Pulse
Oximeter) พรอมอุปกรณมาตรฐานและ Finger Clip sensor จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด
ดังนี้
1.9.1 เปนเครื่องขนาดเล็กหนาจอ LCD สีทํางานดวยแบตเตอรี่
1.9.2 สามารถตรวจวัดและแสดงปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) ได
ตั้งแต 10-100 เปอรเซ็นต
1.9.3 มีความถูกตองในการวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนโดยคลาดเคลื่อนไมเกิน +2%
1.9.4 สามารถตรวจวัดและแสดงสัญญาณชีพจร (Pulse) ไดคาตั้งแต 20 ถึง 300
ครั้งตอนาทีหรือกวางกวาและแสดง Spo2 Wave form (Plethysmogram wave form) บน
หนาจอได
1.9.5 มีความถูกตองในการวัดอัตราการเตนของชีพจร โดยคลาดเคลื่อนไมเกิน +3
bpm
1.9.6 มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และ
สัญญาณชีพจร (Pulse) มีคาผิดปกติ
1.9.7 ใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ สามารถทํางานตอเนื่องไดนานไมต่ํากวา 24
ชั่วโมงพรอม Trend Memory ไมไมต่ํากวา 96 ชั่วโมง
1.9.8 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองรองมาตรฐานจากยุโรปหรืออเมริกาหรือทวีปเอเชีย
1.10 ชุดปองกันกระดูดคอเลื่อน (Cervical collar) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1.10.1 โครงภายนอกเปนพลาสติกสวนภายในเปนโฟมออน
1.10.2 ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener)
1.10.3 สวนหนามีชองสําหรับการเจาะหลอดลม
1.10.4 ขนาดสามารถปรับได สําหรับผูใหญ 8 ชิ้น สําหรับเด็ก 4 ชิ้น
1.10.5 มีกระเปาผาใบอยางดี จํานวน 1 ใบ สําหรับใสอุปกรณทั้งหมด

1.11 ชุดเฝอกลม (Vacuum Splints set) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1.11.1 โครงสรางทําจาก Vinyl หรือ Polyester ภายในบรรจุเม็ดโฟมซึ่งจะแข็งตัว
เมื่อดูดลมออกและไมบีบรัดรางกาย
1.11.2 มีปุมปดเปดลมชนิดหมุนปด-เปด มั่นคงแข็งแรง
ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
-111.11.3 มีสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener) สําหรับใชรัดหรือหอชุดอุปกรณกับ
รางกาย
1.11.4 แสงเอกซเรยสามารถผานได
1.11.5 มี 3 ขนาด สําหรับใชงาน ไดแก ขามีขนาด 110-145x66-76x3 ซม. แขนมี
ขนาด 72-90 x38-60x3 ซม. ปลายแขนมีขนาด 45-55x30-40x3 ซม.
1.11.6 มีที่สูบทําจากวัสดุอลูมิเนียมสามารถทําการสูบลมออกดวยมือขางเดียวและเปน
ผลิตภัณฑจากผูผลิตเดียวกันกับตัวเฝอก
1.11.7 มีถุงผากันน้ําอยางดี จํานวน 1 ใบ สําหรับใสอุปกรณทั้งหมด
1.11.8 มีชุดปะซอมสามารถที่ปะซอมไดไมต่ํากวา 10 ครั้ง
1.11.9 เปนผลิตภัณฑของประเทศในทวีปยุโรปหรืออเมริกา
1.12 อุปกรณดามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) สําหรับดามหลังผูที่รับบาดเจ็บ
ที่ยังติดอยูในซากรถหรือใชดามกระดูกเชิงกรานผูบาดเจ็บ มีรายละเอียดดังนี้
1.12.1 ตัวเฝอกมีความสูงไมนอยกวา 86 ซม. กวางไมนอยกวา 74 ซม.
1.12.2 มีเข็มขัดรัดตัวผูปวยไมนอยกวา 3 เสน แตละเสนมีสีแตกตางกัน และมีสายรัด
ใตขา 2 เสน และสายรัดหนาผากและคางอีก 2 เสน
1.12.3 บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหนาผากและคางของผูบาดเจ็บใหยึด
ติดกับตัวเฝอกได
1.12.4 มีหมอนสําหรับรองแผนหลัง (Adjustable neck pad) ในกรณีเหลือชองวาง
1.12.5 แสงเอกซเรยสามารถผานได
1.13 เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด (Blood Glucose Meter)
1.13.1 ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ําหนักไมเกิน 90 กรัม
1.13.2 ใชวัสดุแผนทดสอบจําเพาะซึ่งสามารถซึมซับเลือดเขาเครื่องเพือ่ ที่เครื่องจะ
วิเคราะหหาระดับน้ําตาล
1.13.3 สามารถใชเลือดจากเสนเลือดฝอย (Capillary) บริเวณนิ้วมือหรือแขนในการ
ตรวจได
1.13.4 ใชเวลาในการอานคาไมเกิน 10 วินาที
1.13.5 มีแผนทดสอบมาพรอมกับเครื่องไมนอยกวา 25 แผน
1.14 มีเกาอี้เคลื่อนยายผูปวย ชนิดเข็นไดสามารถพับเก็บไดสะดวก (Stair chair) จํานวน 1
ตัว มีรายละเอียดดังนี้
1.14.1 เกาอี้ทําดวยโลหะผสม มีพนักพิง สามารถพับเก็บไดเมื่อไมไดใชงาน
1.14.2 สวนที่รองรับผูปวยเปนผาใบกันน้ําอยางดีสามารถลางทําความสะอาดได

1.14.3
1.14.4
1.14.5
1.14.6

มีที่พักเทาขณะยกขึ้นลงบันได
มีที่จับสําหรับยกเกาอี้ทั้งดานหนาและดานหลังเพื่อใหเคลื่อนยายไดสะดวก
สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมนอยกวา 100 กก.
น้ําหนักรวมไมเกิน 10 กก.
ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
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1.14.7 เปนผลิตภัณฑยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผลิตภัณฑภายในประเทศที่
ผลิตจากโรงงานที่ไดจากบริษัทฯที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 13485
1.15 เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้
1.15.1 มีระบบวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวยวาควรจะกระตุกหัวใจดวยไฟฟา
(Shockable Rhythm หรือ Non-Shockable Rhythm) พรอมทั้งสั่งการปฏิบัติดวยเสียงพูด
ภาษาไทย
1.15.2 เปนเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาชนิดใช Adhesive Pad
1.15.3 แหลงพลังงานสามารถทํางานไดโดยแบตเตอรี่ภายในเครื่อง
1.15.4 มีลักษณะรูปคลื่นในการกระตุกหัวใจแบบ Biphasic Truncated Exponential
Waveform โดยมีระบบควบคุมใหใชพลังงานไมต่ํากวา 360 จูลล
1.15.5 ใชเวลาในการชารจพลังงานไมเกิน 12 วินาที
1.15.6 มีระบบการตรวจคลื่นหัวใจ Ventricular Fibrillation และ Ventricular
Tachycardia (VF/VT detection)
1.15.7 มีระบบตรวจสอบแสดงกําลังไฟในแบตเตอรี่ หรือระบบตรวจสภาวะของ
แบตเตอรี่
1.15.8 มีระบบเสียงใหคําแนะนําการใชเครื่องขั้นตอนการใชงานขณะชวยเหลือผูปวย
1.15.9 สามารถเก็บบันทึกขอมูลผูปวยแบบ Waveform Summary ไวในตัวเครื่องได
1.15.10 แบตเตอรี่สามารถใชทําการกระตุกหัวใจไดไมต่ํากวา 90 ครั้ง และถาใชเฝา
ติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวย (Monitoring) สามารถใชงานไดตอเนื่องกัน 1.5 ชั่วโมง
1.15.11 ตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่มีน้ําหนักไมเกิน 3.5 กิโลกรัม
1.15.12 เปนผลิตภัณฑประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา
1.16 เครื่องชวยหายใจอัตโนมัติ (Ventilator) มีคุณสมบัติดังนี้
1.16.1 เปนเครื่องชวยหายใจอัตโนมัติที่ควบคุมการทํางานไดโดยใชแรงดันแกส
(Pneumatic) รวมกับไฟฟาจากแบตเตอรี่
1.16.2 มีระบบควบคุมการหายใจ แบบรอบเวลา (Time Cycled) และระบบจํากัด
ความดัน (Pressure limit)
1.16.3 สามารถทําการชวยหายใจไดในแบบ Controlled ventilation (IPPV) และ
Spontaneous
1.16.4 สามารถใหอัตราการหายใจไดตั้งแต 10 ถึง 30 ครั้ง/นาที หรือดีกวา
1.16.5 มีอัตราสวนของเวลาในการหายใจเขา (Inspiration ) ตอการหายใจออก
(Expiration) ที่ 1:1.67 หรือดีกวา

1.16.6 สามารถให Minute Volume (MV) ไดตั้งแต 3 ถึง 16 ลิตร/นาที หรือ
ดีกวา
ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
-131.16.7 สามารถปรับความดันสูงสุดในทางเดินหายใจ (Pressure Limit) เมื่อใชหนากาก
ไดที่ 20 มิลลิบาร และเมื่อใชทอชวยหายใจที่ 45 มิลลิบารหรือดีกวา
1.16.8 ใชความเขมขนออกซิเจน 100%
1.16.9 มีระบบการเตือน (Alarm) ดวยภาพและเสียงภาษาไทย เมื่อมีสิ่งผิดปกติดวยไป
นีเ้ ปนอยางนอย
- ทอหรือสายหลุด (Disconnection)
- การเกิดอุดตัน (Stenosis)
- ออกซิเจนใกลจะหมด (Pressure drop in O2 Supply)
- แบตเตอรี่ใกลจะหมด (Low battery charge)
1.16.10 ระบบใหออกซิเจนจะใหออกซิเจนขณะผูปวยหายใจเขา โดยมีระดับสัญญาณ
กระตุน (Trigger) จากผูปวยนอยกวา 1 มิลลิบาร และหยุดใหเมื่อผูปวยหายใจออก
1.16.11 ขณะใหออกซิเจนถาผูปวยหยุดหายใจ เครื่องจะแสดงเสียงเตือนดวย
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยและแสดงสัญญาณเตือน
1.16.12 ทอสายออกซิเจนและหนากาก (Mask) ทําดวยวัสดุสังเคราะหทนตอการนึ่งฆา
เชื้อ
1.16.13 สามารถใชงานในรถพยาบาลหรือที่ที่มีการสั่นสะเทือน โดยไดมาตรฐาน EN
1789 หรือเทียบเทาหรือมีมาตรฐานการปองกันน้ําไมนอยกวาระดับ IPx4
1.16.14 ตัวเครื่องไมรวมอุปกรณประกอบมีน้ําหนักไมเกิน 700 กรัม
1.16.15 เปนผลิตภัณฑของประเทศ ในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย และไทย
1.17 ชุดให Oxygen เปนแบบ Pipe Line System จํานวน 1 ชุด เปนเครื่องให Oxygen
สําหรับระบบทอสงกาซออกซิเจนมีคุณลักษณะและอุปกรณ ประกอบดังตอไปนี้
1.17.1 มี Flow meter และ Humidifier จํานวน 1 ชุด
1.17.2 มีชุดปรับลดความดันกาซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก 2,000 PSI
เปน 50 PSI จํานวน 2 ชุด ติดตั้งกับทอออกซิเจนโดยสามารถเปดใชงานจากภายในหองพยาบาลได
สะดวก
1.17.3 เดินสายสงกาซออกซิเจนดวยทอทนแรงดันมายังแผงควบคุมพรอมเกจแสดง
แรงดันขณะใชงานไมต่ํากวา 50 PSI มีระบบเตือนเมื่อปริมาณกาซในทอลดลงต่ํากวาที่กําหนดและ
สามารถตรวจปริมาณกาซออกซิเจนที่เหลือในถังไดจากจอมอนิเตอรหรือเกจบนผนังหองพยาบาล
2. เงื่อนไขเฉพาะ
2.1 สําหรับตัวรถยนต

2.1.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล
2.1.2 ผูซ ื้อสามารถนํารถยนตพยาบาลเขาใชบริการในศูนยบริการรถยนตมาตรฐานที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตหรือผูนําเขา
ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
ลงชื่อ....................................กรรมการ
-142.1.3 รับประกันสุขภาพ 100,000 กิโลเมตร (หนึ่งแสนกิโลเมตร) หรือระยะเวลา 24
เดือนนับแตวันรับมอบของครบเปนตนไป สุดแตอยางใดจะถึงกอน หากมีการชํารุด
เสียหายในกรณีใชงานตามปกติ ผูขายรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลให
โดยไมคิดมูลคาเวนแตกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
2.1.4 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ตอ 1
คัน
2.1.5 มีแผนผังการเดินสายไฟฟาและทอออกซิเจนทั้งหมดในสวนของหองพยาบาล โดย
แนบมากับเอกสารในวันยื่นเอกสาร
2.1.6 รถพยาบาลฉุกเฉินที่สงมอบตองพนวัสดุกนั สนิมยี่หอคาดูแลคหรือทัพโคทไดนอลหรือซี
บารท โดยมีหนังหนังสือรับรองการประกันสนิม 5 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร
2.2 เครื่องปรับอากาศ
2.2.1 อุปกรณชิ้นสวนที่ติดตั้งตองเปนชิ้นสวนอุปกรณใหมทุกชิ้นที่ไมเคยใชงานมากอน
2.2.2 รับประกันคุณภาพอยางนอย 12 เดือน นับแตวันที่คณะกรรมการตรวจรับของเปน
ที่เรียบรอยแลวเปนตนไป
2.3 สําหรับครุภัณฑการแพทย
2.3.1 ครุภัณฑการแพทยตองเปนของใหมไมเคยใชงานหรือใชในการสาธิตมากอน
2.3.2 ผูเสนอราคาตองยื่น แคตตาล็อคหรือแบบรูป แสดงยี่หอ รุน ประเทศผูผลิต ของ
ครุภัณฑการแพทยในหมวด ข มาทัง้ หมดในวันยื่นเอกสาร
2.3.3 หากเกิดการชํารุดขัดของภายในระยะเวลารับประกันและทําการแกไขแลวถึง 2 ครั้ง
ผูขายตองนําชิ้นสวนหรืออะไหลใหมมาเปลี่ยนให
2.3.4 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3.5 ผูขาย จะตองทําหนังสือรับประกันคุณภาพเปนเวลาอยางนอย 12 เดือน ใหแกผู
ซื้อนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการตรวจรับของเรียบรอยแลว
2.4 ผูเสนอราคาจะตองสงรูปแบบ (Shop drawing) ทั้งภายนอกและภายในที่แสดงตําแหนง
อุปกรณและครุภัณฑการแพทยตามขอกําหนดแนบในวันยื่นเอกสาร
2.5 รถพยาบาลฉุกเฉินตองอยูในสภาพใชงานไดทนทีและมีน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบ
จากมาตรวัดในวันตรวจรับ
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ลงชื่อ....................................กรรมการ
-152.6 ในกรณีที่แคตตาล็อคมีหลายรุน (MODEL) และ/หรือ OPTION ผูเสนอราคาตองระบุให
ชัดเจนโดยพิมพเปนรายการวาจะสงมอบรุนและ/หรือ OPTION ใด และทําเครื่องหมายชัดเจนที่แคตตา
ล็อควาตรงกับคุณลักษณะเฉพาะขอใดทุกขอ
2.7 ระยะเวลาการสงมอบครุภัณฑ ผูเสนอราคาสงมอบรถพยาบาลภายใน 180 วัน
ประมาณราคากลาง 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
(นางกันตินันท เพิ่มสุคนธรักษ)
ลงชือ่ ....................................................กรรมการ
(นายวัชรินทร ไชยคชบาล)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(นายบํารุง พรหมกุล)

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อและจางของจังหวัด เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อ
และจางของจังหวัดในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวางโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน
ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจ การของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือ
สามารถใช อํ านาจในการบริ หารจั ดการกิ จการของบุ คคลธรรมดา หรื อของนิ ติ บุ คคลอี กรายหนึ่ งหรื อหลายราย
ที่เสนอราคาใหแกจังหวัดในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อและจางครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด
หรือผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือ หาง
หุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอ
ราคาใหแกจังหวัด ในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อและจางครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา (25%) ในกิจการนั้นหรือ
ในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เห็นสมควรประกาศกําหนด สําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัดในการสอบราคา / ประกวด
ราคา ซื้อและจางครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภาวะของ
ิ
บุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวน
หรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่แทจริงของ
หางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเสนอราคาใหแกจังหวัดในการประกวดราคาจางคราวเดียวกัน ใหถือ
วาผูเสนอราคาหรือผูเสนอรายงานนั้น 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

หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็ 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) ในกรณีผรู วมคาเปนบุคคลธรรมดา
- 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
(.....................................................)

บัญชีเอกสารสวนที่ 2
.................................

1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ จํานวน..................................แผน
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคาอํานาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ทําการแทน
จํานวน.................................แผน
3. หลักประกันซอง จํานวน.................................แผน
4. อื่น ๆ (ถามี)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นในการสอบราคาซื้อ..........................................
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...................................................ผูเสนอราคา
(.....................................................)

ใบเสนอราคา ส 1/2

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 เลขที.่ .....................................โดยตลอด
และยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้ง รับรองวาขาพเจาจะเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม
ขอกําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารสอบราคาตาม
ราคาและกําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปนี้
ลําดับ
รายการ
ราคา/ ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน รวมเปน กําหนดสง
ที่
หนวย
(ถามี)
หนวย
เงิน
มอบ (วัน)

(
อากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว

) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มรวมทั้งภาษี

ใบเสนอราคา ส 2/2

-23. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา...............วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทายและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวที่ไดยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรองขอ
4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะทํา
สัญ ญาตามแบบสัญ ญาซื้อขายแนบทายเอกสารสอบราคากับ จัง หวัดนครศรีธรรมราช ภายใน 7 วั น
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
5. ขาพเจายอมรับวาจังหวัดนครศรีธรรมราช ไมมีความผูกพันทีจ่ ะรับคําเสนอนี้ รวมทั้ง
ไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกจังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมใบเสนอราคา ขาพเจา ยินยอม
มอบใหจังหวัดนครศรีธรรมราช ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ
สําหรับตัวอยาง (ถามี) ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคา
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาจังหวัดนครศรีธรรมราช ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ
ตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกัน
โดยมิชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ. ......................
ลงชือ่ .......................................................
(...................................................)
ตําแหนง.....................................................

บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
บริษัท/หาง ………………………………....................……….
นิติบุคคลประเภท ......................................................…………………………………………………………………………….
ทะเบียนเลขที่ ………………………….........…………… จดทะเบียนเมื่อวันที่ …………………….....................……….…
ทุนจดทะเบียน ……………………………….……......................................................................................................
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่ .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
รายชื่อกรรมการผูจัดการ / หุนสวนผูจัดการ มีจํานวน …………………. คน ดังนี้
1. …………………………………………………................................………....................................…………………………
2. …………………………………………………................................………....................................…………………………
3. …………………………………………………................................………....................................…………………………
4. …………………………………………………................................………....................................…………………………
5. …………………………………………………................................………....................................…………………………
ขาพเจาขอรับรองวาถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ...........................................................ผูเสนอราคา
(.........................................................)
วันที่ ...................................................................
(ประทับตรานิติบุคคล)

