ประกาศสถาบันโรคผิวหนัง
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ของหน่วยจ่ายกลาง) แบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ
ด้วยสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (ของหน่วยจ่ายกลาง) แบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ จานวน 15 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน
(ต.ค. 56 – ก.ย. 57)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สถาบัน
โรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. สถาบันฯ จะออกหนังสือสั่งซื้อให้เป็นคราวๆ ไป
6. ผูเ้ สนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าหรื
ยอ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555)
7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทาสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.- บาท
(ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับสถาบันโรคผิวหนัง ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555)
กาหนดรับและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่
17 - 27 กันยายน 2556ในวันและเวลาราชการ
ณ งานพัสดุ ชั้น 4 สถาบันโรคผิวหนัง
กาหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 30 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ งานพัสดุ ชั้น 4 สถาบันโรคผิวหนัง
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-2ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 4 สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17 - 27 กันยายน 2556 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Web Site ของสถาบันโรคผิวหนัง ชื่อ www.inderm.go.th หรือกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2354 8033 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) จินดา โรจนเมธินทร์
(นายจินดา โรจนเมธินทร์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมสาขาตจวิทยา
รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการสถาบันโรคผิวหนัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.ชื่อโครงการ – สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ของงานหน่วยจ่ายกลาง) แบบราคาคงที่ไม่จากัด
ปริมาณ จานวน ๑๕ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันโรคผิวหนัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๖,๔๐๐.- บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
เป็นเงิน 816,400.- บาท (ตามเอกสารที่แนบมา)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ใช้ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
.
- ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปรับเพิ่มราคาอีกร้อยละ ๕
๔.๑ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑. นางสาวอัญชิษฐา เครือเง้า
๒. นางระวีวรรณ แย้มผกา
๓. นายรังกุล
แสงงาม

ที่

รายการ

จัดซื้อปีงบประมาณ 2557
ราคาต่อ
จานวน
หน่วย
ราคารวม

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ของงานหน่วยจ่ายกลาง)
1.

สาลีก้อน (0.35 กรัม) ปลอดเชื้อ ขนาดบรรจุ 30 ก้อน/ซอง

2,300 ซอง

14.00

32,200.00

2.

ผ้าก๊อสพับ 3 x 3 นิ้ว 8 ชั้น สะอาด (10 ชิ้น/ห่อ)

5,000 ซอง

8.50

42,500.00

3.

สาลีก้อน (450 กรัม) สะอาด (1000 ก้อน/ถุง)

60 ห่อ

90.00

5,400.00

4.

ผ้าก๊อสพับ 3 x 3 นิ้ว 8 ชั้น สะอาด (100 ชิ้น/ห่อ)

2,000 ห่อ

65.00

130,000.00

5.

ผ้าก๊อสตัดแผ่นสั้น ขนาด 6 x 9 นิ้ว สะอาด (500 แผ่น/ห่อ)

1,000 ห่อ

230.00

230,000.00

6.

ผ้าพันแผล ขนาด 3 นิ้ว x 6 หลา สะอาด (12 ม้วน/ห่อ)

400 โหล

57.00

22,800.00

7.

ผ้าก๊อสตัดแผ่นยาว ขนาด 12 x 18 นิ้ว สะอาด (500 แผ่น/ห่อ)

300 ห่อ

790.00

237,000.00

8.

ไม้พันสาลี ก้านยาว 6 นิ้ว ปลอดเชื้อ No.S (5 ก้าน/ซอง)

5,500 ซอง

2.50

13,750.00

9.

ไม้พันสาลี ก้านยาว 6 นิ้ว ปลอดเชื้อ No.M (5 ก้าน/ซอง)

5,500 ซอง

2.50

13,750.00

10. ไม้พันสาลี ก้านยาว 6 นิ้ว ปลอดเชื้อ No.L (5 ก้าน/ซอง)

3,000 ซอง

2.50

7,500.00

11. ไม้พันสาลี ก้านยาว 4 นิ้ว ปลอดเชื้อ No.L (5 ก้าน/ซอง)

1,000 ซอง

2.50

2,500.00

12. สาลีก้อน (0.35 กรัม) ปลอดเชื้อ (5 ก้อน/ซอง)

2,000 ซอง

2.50

5,000.00

13. TOP Dressing ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว ปลอดเชื้อ (1 ชิ้น/ห่อ)

1,000 ห่อ

4.50

4,500.00

14. ชุดทาแผลสาเร็จรูปปราศจากเชื้อ

3,000 ชุด

14.00

42,000.00

15. ผ้าก๊อสพับปราศจากเชื้อ ขนาด 3 x 3 นิ้ว ขนาดบรรจุ 5 ชิ้น/ซอง

5,000 ซอง

5.50

27,500.00

