ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
เรื่อง สอบราคาจ๎างเหมาจัดทาผ๎าหํมนาโน
----------------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ๎างเหมาจัดทาผ๎าหํมนาโน
เพื่อแจกสมาชิก จานวน 1,880 ชุด เหมาจํายชุดละ 250 บาท (สองร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) ดังรายละเอียดตํอไปนี้
(1) ผ๎าหํมนาโน ขนาด
60"×80"
(2) กระเป๋าพลาสติกมีซิ๊ป พร๎อมสกีน “โลโก๎สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด”
ผู๎มีสิทธิ์เสนอราคาจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้
(1) เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎างดังกลําว
(2) ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว
(3) ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิหรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอ
ราคาได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
(4) ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคา ให๎แกํสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ระยอง จากัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมใน
การสอบราคาครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแตํเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 15.30 น. ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2
กันยายน 2556 ตั้งแตํเวลา 10.00 น. เป็นต๎นไป ณ ห๎องประชุมสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ผู๎สนใจติดตํอขอรับเอกสารสอบราคาจ๎าง ได๎ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแตํเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. สอบถามรายละเอียดได๎
ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-3896-7409 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556
ลงชื่อ อุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา
( นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด

ใบเสนอราคา
เรียน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
1. ข๎าพเจ๎า..........................................................อยูํเลขที่....................ตาบล/แขวง...........................
อาเภอ/เขต..................................จังหวัด..................................................โทรศัพท์..................……............……
โดย....................................………………....................................ผู๎ลงนามข๎างท๎ายนี้ ได๎พิจารณาเงื่อนไขตําง ๆ
ในเอกสารสอบราคา เลขที่...........................ลงวันที่..................................................โดยตลอด และยอมรับ
ข๎อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล๎วรวมทั้งรับรองวําข๎าพเจ๎า มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่กาหนด และไมํเป็นผู๎ทิ้งงาน
ของทางราชการ
2.ข๎าพเจ๎าขอเสนอรายการ รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาตามราคา และ
กาหนดเวลาสํงมอบดังตํอไปนี้
อัน
ดับ

รายการ

ราคา
ตํอหนํวย

ภาษี
มูลคํา
เพิ่ม
(ถ๎ามี)

จานวน
( คน )

รวม
เป็นเงิน

กาหนด
สํงมอบ
(วัน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(……………………………………………………………..)
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรและ
คําใช๎จํายทั้งหมด
3. คาเสนอนี้จะยืนอยูํเป็นระยะเวลา...............วัน นับแตํวันเปิดซองสอบราคา และสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขระยอง จากัด อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได๎กํอนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกลําว หรือระยะเวลา
ที่ได๎ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ร๎องขอ
4
. ในกรณีที่ข๎าพเจ๎าได๎รับการพิจารณาให๎ชนะการสอบราคา ข๎าพเจ๎ารับรองที่จะทาสัญญาตามแบบ
สัญญาซื้อขาย แนบท๎ายเอกสารสอบราคากับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งให๎ไปทาสัญญา
5. ข๎าพเจ๎ายอมรับวํา
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ไมํมีข๎อผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไมํต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข๎าพเจ๎าได๎เข๎าเสนอราคา
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ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตําง ๆ ที่ได๎ยื่นพร๎อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียด
แล๎ว และเข๎าใจดีวําสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ไมํต๎องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ
ตกหลํน
7. ใบเสนอราคานี้ได๎ยื่นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ๎อฉล หรือการสมรู๎รํวมคิดกันโดย
ไมํชอบด๎วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห๎างหุ๎นสํวนบริษัทใด ๆ ที่ได๎ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ............เดือน................................พ.ศ. ................

(ลงชื่อ).......................................................
(.............................................................)
ตาแหนํง....................................................
ประทับตรา (ถ๎ามี)

เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/ 2556
สอบราคาจ๎างเหมาจัดทาผ๎าหํมนาโน
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556
-----------------------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง
จากัด” มีความประสงค์จะสอบราคาจ๎างเหมาจัดทาผ๎าหํมนาโน โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท๎ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ๎าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน
(2) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสํวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู๎เสนอราคา
2.1 ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพ รับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎าง
2.2 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎
ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือ
ไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5
2.4 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทยเว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เข๎า
เสนอราคาได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
3. หลักฐาน...

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว๎นอกซองใบเสนอราคา
เป็น 2 สํวน คือ
3.1 สํวนที่ 1 อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้
(1) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคล
บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม (ถ๎ามี) และบัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ
พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง
(2) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่นสาเนาบัต รประจาตัว
ประชาชนของผู๎นั้น สาเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
ของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(3) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะ เป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นสาเนาสัญญาของการ
เข๎ารํวมค๎า
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใชํ
สัญชาติไทย
ก็ให๎ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให๎ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม หนังสือรับรองของทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัทของปีปัจจุบัน สาเนาใบสาคัญ
แสดงการจดทะเบียนห๎างหุ๎นสํวนบริษัท
(5) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได๎ยื่นพร๎อมซองใบเสนอราคา ตามแบบในข๎อ 1.6(1)
3.2 สํวนที่ 2 อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอานาจให๎
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข๎อ 1.6(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
ต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมํมีการขูด ลบ หรือแก๎ไข หากมีการขูด ลบ ตกเติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง
จะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคา พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎ด๎วยทุกแหํง
4.2 ผู๎เสนอราคา...

-34.2 ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ๎างเหมาให๎ครบถ๎วน
ให๎เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตํอหนํวย
และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต๎อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎แล๎ว
ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแตํวันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎
4.3 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล๎วเสร็จไมํเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ๎าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ให๎เริ่มทางาน
4.4 กํอนยื่นซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วน
และเข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อย จําหน๎าซองถึง ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจ๎างเหมาจัดทาผ๎าหํมนาโน โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ 2/2556 ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแตํเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 15.30 น. ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
เมื่อพ๎นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล๎ว จะไมํรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคาแตํละราย
วําเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นตามข๎อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมํ
และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา กํอนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
วํา มีผู๎เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ 1.5(2)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวํามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ
การคัดเลือก และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด จะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎
ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วํา ผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอ
การพิจารณาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด และมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระทาดังกลําว

ผู๎เสนอราคา...

-4ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน
กับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกลําวตํอ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ภายใน
3 วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ระยอง จากัด ให๎ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับกาคัดเลือกดังกลําว
ข๎างต๎น ณ ห๎องประชุมสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ตั้งแตํเวลา
10.00 น. เป็นต๎นไป
การ
ยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห๎า ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว๎นแตํ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด พิจารณาเห็นวําการขยายระยะเวลาดังกลําว จะเป็นประโยชน์ แกํสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด อยํางยิ่ง และในกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด พิจารณาเห็นด๎วยกับคา
คัดค๎านของผู๎อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎ดาเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํ สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด อยํางยิ่ง ให๎สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด มีอานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกลํา วได๎
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด จะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม
5.2 หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตาม ข๎อ 2 หรือ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมํถูกต๎องหรือ
ไมํครบถ๎วนตามข๎อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ 4 แล๎ว คณะกรรมการฯ จะไมํรับพิจารณาราคา
ของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือที่ ผดิ แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขระยอง จากัด เทํานั้น
5.3 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด สงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผัน
ในกรณีดังตํอไปนี้
(1) ไมํปรากฎชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
(2) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่งอยํางใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไปที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผล
ทาให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อ
พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎
5.4 ในการตัดสิน...

-55.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขระยอง จากัด มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับ
ผู๎เสนอราคาได๎สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด มีสิทธิที่จะไมํรับราคา หรือไมํทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง
5.5 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่าสุด หรือ ราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่ง รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมํพิจารณาจัด จ๎างเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด เป็นสาคัญและให๎ถือวําการตัดสินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด เป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใด ๆ มิได๎
รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู๎เสนอ
ราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการ
เสนอราคากระทาการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น
ในกรณีที่ผู๎เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจดาเนินงานตามสัญญาได๎
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด จะให๎ผู๎เสนอราคานั้น ชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทาให๎เชื่อได๎วําผู๎เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ๎างให๎เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจง
ไมํเป็นที่รับฟังได๎ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด มีสิทธิที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกตาม
ที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ 4.5 เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
ตามข๎อ 1.5 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการ
คัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อตามข๎อ 4.5 และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด จะพิจารณาลงโทษ
ผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน
ในกรณีนี้
หากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด พิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได๎ดาเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด อยํางยิ่ง สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสน อราคาดังกลําวได๎

6. การทาสัญญา…

-66. การทาสัญญาจ๎าง
ผู๎ชนะการสอบราคา จะต๎องทาสัญญาจ๎างตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ 1.3 กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ระยอง จากัด ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเทํากับ
ร๎อยละ 5 ของราคาคําจ๎างที่สอบราคาได๎ ให๎สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ยึดถือไว๎ในขณะทาสัญญา
โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่ง อยํางใด ดังตํอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน 3 วันทาการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข๎อ 1.4 (1)
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลม
ให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข๎อ 1.4(1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา
(ผู๎รับจ๎าง) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว
7. อัตราคําปรับ
คําปรับตามแบบสัญญาจ๎างข๎อ 10 จะกาหนดในอัตราร๎อยละ 0.2 ของคําจ๎างตามสัญญาตํอวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพรํอง
ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ๎างตามแบบดังระบุในข๎อ 1.3
แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความชารุดบกพรํองของงานจ๎างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา
1 ปี นับถัดจากวันที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ได๎ รับมอบ โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการ
ซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความชารุดบกพรํอง
9. ข๎อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินคําจ๎างสาหรับงานจ๎างครั้งนี้ ได๎มาจากเงินงบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ.2556
การลงนามในสัญญาจะกระทาได๎ตํอเมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ได๎รับอนุมัติเงินคําจ๎างจาก
เงินงบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ.2556 แล๎วเทํานั้น
9.2 เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ รับจ๎าง และได๎ตกลง
จ๎างตามสอบราคาจ๎างแล๎ว ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ๎างดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้น
ต๎องนาเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่
รัฐมนตรี...

-7รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ๎งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกลําว เข๎ามาจากตํางประเทศตํอกรมเจ๎าทํา ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎น
ให๎บรรทุกโดยเรืออื่นได๎
(2) จัดการให๎สิ่งของดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทยจาก
ตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทํา ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุก ของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรี
วําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม
การพาณิชยนาวี
9.3 ผู๎เสนอราคาซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ได๎คัดเลือกแล๎ว ไมํไปทาสัญญา
หรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด กาหนดดังระบุไว๎ในข๎อ 6
สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด อาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณา
ให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
9.4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด สงวนสิทธิที่จะแก๎ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อกาหนดในแบบสัญญา
ให๎เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี)
10. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวํางระยะเวลาการดาเนินงานผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได๎กาหนด
ไว๎โดยเครํงครัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
15 สิงหาคม 2556

