
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง  สอบราคาจางเหมาทําตูเก็บยาและตูจายยา

  โรงพยาบาลพรหมคีรี  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.............................................

จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงคสอบราคาสอบราคาจางเหมาทําตูยาและตูเก็บยา
จํานวน 1 รายการ  ราคากลาง 178,000 .-  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถวน) จากเงินงบคาเสื่อมงบ
เงินเหลือจาย ปงบประมาณ 2550 - 2555 ตามรายละเอียดเงื่อนไขแนบทายประกาศนี้

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัตรดังนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของราชการ  และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ณ วันเสนอราคา
5. ผูเสนอราคาตองเปนผูท่ีมารับเอกสารสอบราคากับจังหวัดนครศรีธรรมราชเทานั้น
กําหนดยื่นซองสอบราคา งานพัสดุ   กลุมงานการจัดการ  โรงพยาบาลพรหมคีรี  ในวันท่ี  25

เมษายน   2557 ถึงวันท่ี 8 พฤษภาคม   2557 ในเวลาราชการ  ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ดูสถานท่ีกอสราง และรับฟงรายละเอียด  วันท่ี 7  พฤษภาคม  2557 เวลา 10.00 น. ทําการเปดซอง
สอบราคา  ณ  หองประชุมโรงพยาบาลพรหมคีรี  ชั้น 2  ในวันท่ี 12 พฤษภาคม  2557 ตั้งแตเวลา  13.30
น. เปนตนไป

ผูสนใจขอรับเอกสารสอบราคาไดท่ี   งานพัสดุ  กลุมงานการจัดการ  โรงพยาบาลพรหมคีรี
อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดตั้งแตวันท่ี 25  เมษายน   2557  ถึงวันท่ี  6 พฤษภาคม   2557
ตั้งแตเวลา 08.00น. – 16.00 น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.promkiri.go.th หรือสอบถามรายละเอียด
ทางโทรศัพทหมายเลข 075-396123 ตอ 1066 ในวันเวลาราชการ

                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 เมษายน    พ.ศ. 2557

(นายสุทธิพจน  ชยณัฐพงศ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพรหมคีร ี ปฏิบัติราชการแทน

  ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

www.promkiri.go.thjA�CA�A��c��c


เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  สธ 26   / 2557
ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช     ลงวันท่ี  25 พฤษภาคม  พ.ศ.   2557

---------------------------------------
ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช     ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "โรงพยาบาล" มีความประสงคจะสอบราคา

จัดจางทําตูเก็บยาและตูจายยา  จํานวน 2 รายการ จากเงินงบประมาณกองทุนคาเสื่อมเหลือจาย  โดยมี
ขอแนะนํา  ขอกําหนดดังนี.้-
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา

1.1 รายละเอียดปริมาณงานและกําหนดราคากลาง
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจางหนังสือคํ้าประกันสัญญา
1.4  รายละเอียดตูเก็บยาและตูจายยา
1.5 บทนิยาม

1. ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
2. การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.7  แบบบัญชีเอกสาร
1. บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
2. บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคา
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
           2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของโรงพยาบาล
3. หลักฐานการเสนอราคา

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาโดยแยก
ไวนอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน  คือ

         3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
3.1.1 ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

ก. หาหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
       จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
       พรอมรับรองสําเนาถูกตอง



ข. บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
       ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
       ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

3.1.2 ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูคารวม ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูคา
รวมและในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย
 ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

3.1.2 บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7
3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
3.2.1 รายละเอียดตูเก็บยาและตูจายยา  ตามขอ 1.4
3.2.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคา

                                      มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.2.3 บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

  ขอ 1.7 (2)
4. การยื่นซองเสนอราคา

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตองอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข   หากมีการขูดลบ ตก  เติม  แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ ราคารวม
ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองท้ังนี้ราคาท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลข
และตัวหนังสือไมตรงใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คา
ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง ไวแลว

      ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วันนับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  โดย
ภายในกําหนดเวลายืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได
ระยะสงมอบงานจาง 45  วัน

4.3 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา เงื่อนไขและรายละเอียดใหถ่ีถวนและ
เขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา  โดยระบุท่ีหนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี สธ 26 / 2557 เจาหนาท่ีรับ
ซองสอบราคาตามวันท่ีกําหนดตามประกาศ     งานพัสดุ กลุมงานการจัดการ     โรงพยาบาลพรหมคีรี  อําเภอ
พรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช   เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวเจาหนาท่ีรับซองจะไมรับซองสอบ
ราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ 1.6 (1) ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไมและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก กอนเปดซองใบเสนอราคา
ในวัน เวลาท่ีกําหนดไวตามประกาศสอบราคานี้
                       หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคา
วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) และ



คณะกรรมการเปดซองสอบราคาเชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวน
แตคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉับอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ  หองประชุมโรงพยาบาลพรหมคีรี ในวันท่ี 12  พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30
น. เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา   การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณี
ท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับการคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลว

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  โรงพยาบาลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม เทานั้น
5.2 หากผูเสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง

หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว   คณะกรรมการฯจะไมรับพิจารณาราคา
ของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน ขอผิดพลาดหรือเงื่อนไขผิดพลาดเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงพยาบาล
เทานั้น

5.3 โรงพยาบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
5.3.1 ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลัก

ฐานการรับเอกสารสองราคาของโรงพยาบาล
5.3.2 ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยาง

                                     หนึ่งอยางใด   หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา
5.3.3 เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา
         ท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอ

                                    ราคารายอ่ืน
                     5.3.4 ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคา

          มิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา          คณะกรรมการเปดสอบราคาหรือ

โรงพยาบาลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับผูเสนอราคาได
โรงพยาบาลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

5.5 โรงพยาบาลทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได
และอาจจะพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตพิจารณา  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสินของโรงพยาบาลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคา  เสียหายใด ๆ  มิได  รวมท้ังโรงพยาบาลจะ



พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม   หากมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดย ไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเปนตน

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามท่ีประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ
วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ
1.6 โรงพยาบาลมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามขอ 4.5 และโรงพยาบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินไปแลว
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
                              ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุขอ 1.3 กับโรงพยาบาล
ภายใน 7 วันทําการนับถักจากวันท่ีไดรับแจงและแจงจะตองวางประกันสัญญาเปนจํานวนเงินรอยละหา (5) ของ
ราคาสิ่งของท่ีสอบราคาไดจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ท่ีระบุไวในขอ 1.4 (2) หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน
15 วันถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7.คาจางและการจายเงิน
                     จายเงินงวดเดียว เม่ือคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  ไดตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวนแลว
8. คาปรับ

         คาปรับตามสัญญาจาง  จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาซื้อตามสัญญาแตไมนอยกวา
100 บาท    ตอวัน
9.การรับประกันความชํารุดบกพรอง
                   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบท่ีระบุไวในขอ 1.3
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความบกพรองของพัสดุท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ระยะเวลาประกัน 2  ป (สองป)

นับถัดวันท่ีโรงพยาบาลไดรับมอบพัสดุ  หากเกิดการชํารุดผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช   ไดดี
ดังเดิมภายใน  3 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10.การจายเงินลวงหนา

        สําหรับประกาศนี้ไมมีการจายเงินลวงหนา
11.การหักเงินประกันผลงาน

                            สําหรับประกาศนี้ไมมีการหักเงินประกันผลงาน

12.ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
12.1 เงินคาสินคาครั้งนี้ไดมาจากการจัดสรรงบประมาณรายจาย  ปงบประมาณ 2557 และ

จะทําสัญญาซื้อขายเม่ือไดรับอนุมัติแลวเทานั้น
12.2 เม่ือโรงพยาบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูขายและไดตกลงจางตามประกาศ

สอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
จะตองนําเขาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได



ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตอง
ปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสง
เสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวโดยเรือไทย หรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
ไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ี
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
พาณิชยนาวี

ผู เสนอราคาซึ่งโรงพยาบาลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุใน
ขอ 6 โรงพยาบาลจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังพิจารณาใหเปนผูละท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ

 (4)โรงพยาบาลจะสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาซื้อใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสดุ (ถามี)
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  ขณะดําเนินการจัดหาพัสดุใหยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
การพัสดุ   พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขอยางเครงครัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช




