
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

                 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน ๑ คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
   รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน ๑   คัน 

 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 



                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pinklao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๗๕๒๘๕๔ ในวนัและเวลาราชการ  
  

  

ประกาศ ณ วันที่   ๗    สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                       พล.ร.ต.วชิัย   มนัสศิริวิทยา 
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
                                กรมแพทย์ทหารเรือ 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ๖๒/๒๕๖๑ 

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน ๑ คัน 

ตามประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

                  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "รพ.ฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

   รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน ๑   คัน 
 

 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว



ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 



                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รพ.ฯ ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ รพ.ฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมือ่พ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ รพ.ฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และรพ.ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ รพ.ฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ รพ.ฯ 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 



                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รพ.ฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รพ.ฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่รพ.ฯก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     รพ.ฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของรพ.ฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือรพ.ฯมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     รพ.ฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น



ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ รพ.ฯเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งรพ.ฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือรพ.ฯจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากรพ.ฯ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญารพ.ฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อรพ.ฯจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ หรือรพ.ฯเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับรพ.ฯ
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้รพ.ฯยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 



                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งรพ.ฯ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          รพ.ฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และรพ.ฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันที่ รพ.ฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายได้ของหน่วย 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อรพ.ฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากรายได้ของ
หน่วย แล้วเท่านั้น 

                          ๑๐.๒   เมื่อรพ.ฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งรพ.ฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ รพ.ฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



                          ๑๐.๔   รพ.ฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของรพ.ฯ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   รพ.ฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากรพ.ฯไม่ได้ 
                                   (๑)    รพ.ฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รพ.ฯ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             รพ.ฯ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับรพ.ฯ ไว้ชั่วคราว 

                                          ตรวจถกูตอ้ง 
                                      นาวาเอกสาวติต ์  อมัพรอารกีลุ 

                                          หัวหนา้เจา้หนา้ที ่
                                                 โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้  กรมแพทยท์หารเรอื 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



ต่อท้ายเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ที่ ๖๒/๒๕๖๑ 

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมลิฟท์ท้าย 

๑. คุณลักษณะท่ัวไป 
 ๑.๑  รถยนต์ท่ีจะจดัหา เป็นรถยนต์บรรทกุ (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาด ๓ ตนั ขบัเคล่ือนด้วยเพลา   
หลงั (๔X๒) พวงมาลยัขวา 
 ๑.๒  มีน า้หนกัของรถรวมน า้หนกับรรทกุ (G.V.W) ไมต่ ่ากวา่ ๗,๐๐๐ กิโลกรัม 
 ๑.๓  ตวัรถสีตามท่ีทางราชการก าหนด 
 ๑.๔  ติดตัง้กระบะเหล็ก มีหลงัคาโครงเหล็ก คลมุด้วยผ้าใบ (สีตามท่ีทางราชการก าหนด) 
พร้อมตดิตัง้ท่ีนัง่ยาวทัง้ ๒ ข้าง และพบัเก็บได้  
 ๑.๕  เป็นรถยนต์ใหม ่ไมเ่ก่าเก็บ ไมเ่คยใช้งานมาก่อน   
๒. คุณลักษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  รายละเอียดโครงสร้าง 
              ๒.๑.๑ ความกว้าง ยาว สงู ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
          ๒.๑.๒   เพลาหน้า รับน า้หนกั ไมต่ ่ากวา่ ๒,๔๐๐ กิโลกรัม 
          ๒.๑.๓  เพลาหลงั รับน า้หนกั ไมต่ ่ากวา่ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
  ๒.๒ ระบบเคร่ืองยนต ์
           ๒.๒.๑   เคร่ืองยนต์และตวัถงัรถยนต์ต้องเป็นตราอกัษรเดียวกนั 
          ๒.๒.๒   เป็นรถยนต์เคร่ืองยนต์ดีเซล ๔ สบู ๔ จงัหวะ ระบายความร้อนด้วยน า้ เทอร์
โบอินเตอร์คเูลอร์ ระบบจา่ยน า้มนัเชือ้เพลิงแบบคอมมอนเรล 
           ๒.๒.๓   ปริมาตรกระบอกสบูไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี และก าลงัสงูสดุของเคร่ืองยนต์ 
ไมน้่อยกวา่ ๑๐๕ กิโลวตัต์ 
            ๒.๒.๔    มาตรฐานไอเสีย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.๒๓๑๕ - 
๒๕๕๑ ด้านการควบคมุมลพิษ ท่ีสามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย หรือยโูร ๓ 
  ๒.๓ ระบบสง่ก าลงั 
           ๒.๓.๑   เกียร์ธรรมดา เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ความเร็ว เกียร์ถอยหลัง ๑ 
ความเร็ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต         
   ๒.๓.๒   คลตัช์ แบบแห้งแผน่เดียว ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  ๒.๔ ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 
   ๒.๔.๑    แบตเตอร่ีประจ ารถ ขนาด ๑๒ โวลท์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ลกู มีความจไุม่น้อย
กวา่ ๖๐ แอมแปร์/ชัว่โมง (ตอ่ลกู) 
              ๒.๔.๒    เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ALTERNATOR) ขนาด ๒๔ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
แอมแปร์ 



          ๒.๔.๓   มาตรวดั ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 ๒.๕  ระบบกนัสะเทือน    
   ๒.๕.๑   หน้า แหนบ ตามมาตรฐานผู้ผลิต  
   ๒.๕.๒   หลงั แหนบ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  ๒.๖   ระบบบงัคบัเลีย้ว พวงมาลยัขวา และมีเคร่ืองช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING) 
ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 ๒.๗  ระบบห้ามล้อ  
   ๒.๗.๑   ล้อหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
   ๒.๗.๒   ล้อหลงั ตามมาตรฐานผู้ผลิต   
   ๒.๗.๓  มีห้ามล้อจอดพกั (PARKING  BRAKE) ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  ๒.๘  กระทะล้อและยาง 
              ๒.๘.๑   กระทะล้อ เส้นผา่ศนูย์กลาง ไมน้่อยกวา่ ๑๕ นิว้ 
        ๒.๘.๒   ยาง ขนาดไม่ต ่ากว่า ๒๐๕/๘๕R๑๖ ชัน้ ทัง้นี ้ยางรถยนต์ท่ีส่งมอบให้กับทาง
ราชการ ต้องมีอายกุารผลิตไมเ่กิน ๑๒ เดือน นบัจากวนัผลิตจนถึงวนัสง่มอบรถ 
  ๒.๙   รายการเพิ่มเตมิอ่ืน ๆ  
              ๒.๙.๑   กระบะบรรทกุ 
      ๒.๙.๑.๑ พืน้ปดู้วยแผน่เหล็กกนัล่ืน หนาไมน้่อยกวา่ ๓ มิลลิเมตร 
      ๒.๙.๑.๒  ฝาข้าง ใช้แผน่เหล็ก หนาไมน้่อยกวา่ ๒.๕ มิลลิเมตร 
      ๒.๙.๑.๓  ฝาท้าย ใช้แผน่เหล็ก หนาไมน้่อยกวา่ ๒.๕ มิลลิเมตร 
      ๒.๙.๑.๔  ฝาหน้าติดตัง้เหล็กกัน้หวัเก๋ง ใช้แผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า  ๒.๕ 
มิลลิเมตร 
      ๒.๙.๑.๕  ตดิตัง้บานพบัท่ีฝาข้างและฝาท้ายพร้อมกลอนล็อค 
      ๒.๙.๑.๖  คานเหล็กรับกระบะบรรทุก ใช้แผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๓ 
มิลลิเมตร 
      ๒.๙.๑.๗  ติดตัง้ท่ีนัง่ยาวทัง้ ๒ ข้าง (พืน้ท าด้วยไม้เนือ้แข็งอบแห้ง) และพบัเก็บ
ได้ 
      ๒.๙.๑.๘ ตดิตัง้บนัไดทางขึน้-ลง ด้านท้ายรถ แบบถอดเก็บได้ 
   ๒.๙.๒  โครงหลงัคาผ้าใบ 
     ๒.๙.๒.๑  เป็นผ้าใบไวนีล แบบลายขัด มีเนือ้แน่น ไม่มีข้อบกพร่อง อันสืบ
เน่ืองมาจากการทอ เคลือบสองด้านด้วยพีวีซีเหลว กนัน า้และรอยขีดข่วน สีเขียวขีม้้าด้าน ขนาดความหนาไม่
น้อยกวา่ ๑ มิลลิเมตร  



      ๒.๙.๒.๒ ตดัเย็บคลุมหลังคาด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมด้านข้าง ซ้าย - 
ขวา โดยรอบมีเชือกผกูติดกับตวัรถ พร้อมตาไก่รอบด้าน (ตาไก่ แบบสแตนเลส ขนาดเบอร์ไม่น้อยกว่า ๓๐) 
ม้วนด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลงัได้ 
      ๒.๙.๒.๓ เชือกคลุมผ้าใบทัง้หลงั (เชือกผูกรัดตรึง) ขนาดเส้นรอบวงไม่น้อย
กวา่ ๗ มิลลิ เมตร เป็นเชือกเปอร์ลอ่นถกัแบบ ๘ เส้น 
      ๒.๙.๒.๔    รูปแบบและคณุลกัษณะของโครงหลงัคา เป็นไปตามท่ีทางราชการจะ
ก าหนด 
   ๒.๙.๓   สีและตวัถงั ใช้ตามระเบียบ ขส.ทร. ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสาย
ขนสง่ พ.ศ.๒๕๔๕  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
     ๒.๙.๓.๑  ตวัถังและส่วนประกอบตวัถังทัง้ภายนอกและภายใน ใช้สีเขียวขีม้้า
ด้าน (เบอร์ BT7*082) หรือเทียบเทา่ 
    ๒.๙.๓.๒  หลงัคาผ้าใบ หลงัคาโลหะ หรือสว่นอ่ืนๆ ใช้สีเขียวขีม้้าด้าน (เบอร์ 
BT7*082) หรือเทียบเทา่ 
    ๒.๙.๓.๓   ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณกระบะทัง้ ๒ ด้าน ใช้ช่ือย่อของ
หน่วยครอบครองรถ (ทางราชการจะแจ้งให้ทราบภายหลงั) แตล่ะตวัอกัษร กว้าง ๑.๕ นิว้ X สงู ๑๐ นิว้ ใช้สี
ขาว (เบอร์ MB*147)  

๒.๙.๔  ลิฟต์ยกของ  
๒.๙.๔.๑  ตดิตัง้ลิฟต์ยกของบริเวณด้านท้ายของกระบะบรรทกุ โดย

ตวัลิฟต์มีประสิทธิภาพในการ รับน า้หนกัได้ไมน้่อยกวา่ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม  
๒.๙.๔.๒  ติดตัง้กระบอกไฮดรอลิกท่ีตวัลิฟต์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ 

กระบอก  
๒.๙.๔.๓ ควบคุมการท างานด้วยระบบไฟฟ้า และระบบคนัโยก

แบบไฮดรอลิก สามารถยกขึน้-ลงทางดิ่งได้ และเม่ือเลิกใช้งานสามารถยกขึน้เก็บแนบกับด้านท้ายกระบะ
บรรทกุได้  

๒.๙.๕ ขนาดของพืน้ท่ีบรรทกุของ  
๒.๙.๕.๑ ความกว้างตามตวัรถ ไมน้่อยกวา่ ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร  
๒.๙.๕.๒  ความยาวตามตวัรถ ไมน้่อยกวา่ ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร  

 ๒.๑๐ สว่นประกอบประจ ารถ 
   ๒.๑๐.๑   กระจกมองหลงั อยา่งน้อยในรถ ๑ บาน นอกรถ ๒ บาน 
   ๒.๑๐.๒   มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสญัญาณครบถ้วน ตามพระราชบญัญัติจราจร
ทางบก    ๒.๑๐.๓   ท่ีบงัแดด กระจกบงัลมหน้าในเก๋งคนขบั ๒ ท่ี 
   ๒.๑๐.๔   ท่ีจดุบหุร่ี ๑ ชดุ  



   ๒.๑๐.๕   มีเคร่ืองปัดน า้ฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ความเร็ว พร้อมเคร่ือง
ฉีดน า้ยาล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า 
   ๒.๑๐.๖  อปุกรณ์พิเศษ และเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
ตดิตัง้ให้ครบเชน่เดียวกบัท่ีจ าหนา่ยโดยทัว่ไป และเป็นไปตามแคต็ตาล็อคตามท่ีบริษัทเสนอ 
  ๒.๑๑  อปุกรณ์มาตรฐานประกอบรถ 
   ๒.๑๑.๑  ตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
   ๒.๑๑.๒  กระจกทัง้หมดติดฟิล์มกรองแสง ตราอกัษร 3M หรือ LAMINA ความทึบ
แสงไมน้่อยกวา่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ กระจกหน้าตดิฟิล์มกรองแสงไมน้่อยกวา่ ๒๐ เซนตเิมตร จากด้านบน  
   ๒.๑๑.๓  ตดิตัง้วิทย/ุซีดี/ดีวีดี พร้อมล าโพง ๒ คู ่
   ๒.๑๑.๔  กระจกบงัลมหน้า ลามิเนทนิรภยั ๒ ชัน้ 
   ๒.๑๑.๕  เข็มขดันิรภยั  
   ๒.๑๑.๖  แผงบงัแดดข้างซ้าย-ขวา 
   ๒.๑๑.๗  รถท่ีสง่มอบต้องพน่สารกนัสนิมรถยนต์ทัง้ภายนอกและภายใน ดงันี ้
     ๒.๑๑.๗.๑  พ่นน า้ยาป้องกนัสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ใต้
ท้องรถ ใต้บงัโคลน ภายในประต ูตามบล็อก และธรณีประตรูอบคนั 
     ๒.๑๑.๗.๒    มีหนงัสือรับรองการรับประกนั ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ 
กิโลเมตร และต้องให้มีการตรวจสภาพทกุ ๖ เดือน หรือตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ 
   ๒.๑๑.๘  อปุกรณ์ประจ ารถแตล่ะคนั 
    ๒.๑๑.๘.๑  ยางอะไหลพ่ร้อมกงล้อ ขนาดเดียวกบัล้อและยางของรถ ต า ม
มาตรฐานของผู้ผลิต จ านวน ๑  ชดุ 
     ๒.๑๑.๘.๒  หนงัสือคูมื่อการใช้รถ (ภาษาไทย) จ านวน ๒ เลม่ 
     ๒.๑๑.๘.๓  หนงัสือคูมื่อบริการหลงัการขาย จ านวน ๑ ชดุ 
 ๒.๑๑.๘.๔ สมดุบริการหลงัการขาย จ านวน ๑ ชดุ 
     ๒.๑๑.๘.๕ แคตตาล็อค ของรถยนต์ท่ีเสนอราคา จ านวน ๑ เลม่ 
     ๒.๑๑.๘.๖ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ ารถ ตามสมุดคูมื่อการใช้รถ จ านวน ๑ 
ชดุ ประกอบด้วย 
                         ๒.๑๑.๘.๖.๑  แมแ่รงตามมาตรฐานผู้ผลิต จ านวน ๑ ตวั  
                         ๒.๑๑.๘.๖.๒  อปุกรณ์ถอดล้อ จ านวน ๑ ชดุ 
                ๒.๑๑.๘.๖.๓  ประแจ, คีม, ไขควง ท่ีใช้ในการซ่อมเคร่ืองยนต์
และระบบไฟฟ้าครบชดุ จ านวน ๑ ชดุ  
                         ๒.๑๑.๘.๖.๔  อุปกรณ์ใส่เคร่ืองมือ ตามข้อ ๒.๑๑.๘.๖.๑ – 
๒.๑๑.๘.๖.๓ จ านวน ๑ ใบ 



       ๒.๑๑.๘.๗ เคร่ืองดับเพลิงผงเคมี  ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ ปอนด์ ชนิด 
ABC พร้อมตดิตัง้ จ านวน ๑ ชดุ 
       ๒.๑๑.๘.๘  อปุกรณ์อ่ืนๆและรายการสง่เสริมการขายตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๓.๓.  เงื่อเงื่อนไขเพิ่มเตมิ 
 ๓.๑  ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตแคร่รถ หรือตวัแทนจ าหน่ายท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยตรงจาก
ผู้ผลิตแคร่รถหรือตวัแทนจ าหน่ายท่ีได้รับการแต่งตัง้จากตวัแทนจ าหน่ายท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยตรงจากผู้ผลิต 
ในการจ าหนา่ยแคร่รถ (CHASSIS) อย่างเป็นทางการ และมีผลงานในการจ าหน่ายรถยนต์บรรทกุขนาดใหญ่ 
หรือรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง ให้กบัส่วนราชการอย่างน้อย ๑ งาน ในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา โดยแนบหลกัฐาน
แสดงในวันเสนอราคาและจะต้องระบุสถานท่ีโรงงานประกอบรถยนต์บรรทุก ซึ่งจะต้องเป็นโรงงานท่ีมี
มาตรฐาน โดยต้องมีเอกสารประกอบแสดงดงันี ้
    ๓.๑.๑   ใบอนญุาตประกอบโรงงาน ออกโดยกระทรวงอตุสาหกรรม (ใบ รง.๔) 
   ๓.๑.๒     ผู้ควบคมุงานเป็นวิศวกรเคร่ืองกล ประเภทสามญั พร้อมใบประกอบวิชาชีพ (ใบ 
กว.) อย่างน้อย ๑ คน อายุงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานโดยแสดงหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในวนัเสนอราคา 
   ๓.๑.๓    รายละเอียดของรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ซึ่งต้องระบุ
รายละเอียดของเคร่ืองยนต์ รูปแบบ แคต็ตาล็อค และแบบพิมพ์รายละเอียดของโครงสร้างและตวัถงั และต้อง
มีแผนงานการปฏิบตัิงานประกอบโครงสร้างและตวัถังรถยนต์โดยละเอียด ทัง้นีแ้ผนงานการปฏิบตัิงานต้อง
รับรองโดยวิศวกร ผู้ควบคมุงาน 
   ๓.๑.๔    หลักฐานแสดงผลงานในการประกอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตนั ๖ ล้อ 
อยา่งน้อย ๑ งาน ในชว่ง ๕ ปี ท่ีผา่นมา 
   ๓.๑.๕    ต้องมีห้องอบสีเป็นของโรงงานเองท่ีสามารถรองรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด ๓ ตนั ๖ ล้อ ได้ โดยแนบหลกัฐานเป็นภาพถ่ายแสดงในวนัเสนอราคา    
 ๓.๒    เคร่ืองยนต์และแคร่รถท่ีเสนอราคา มีศูนย์บริการส าหรับรถบรรทุกของตราอักษรนัน้
โดยตรงครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ประเทศไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง ทัง้นี ้ต้องมีศนูย์บริการในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา 
ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา อยา่งน้อยจงัหวดัละ ๑ ศนูย์ โดยแนบหลกัฐานแสดงในวนัเสนอราคา 
 ๓.๓    ผู้ เสนอราคาจะต้องมีหนงัสือยืนยนัการสนบัสนนุอะไหล่รถยนต์บรรทกุ (ดีเซล) ขนาด ๓ 
ตนั ๖ ล้อ ท่ีใช้ในการปรนนิบตัิบ ารุง เคร่ืองยนต์ ช่วงล่าง จากผู้ผลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายท่ีได้รับการแต่งตัง้
โดยตรงจากผู้ผลิตของรถรุ่นท่ีเสนอราคาให้กับทางราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีหนงัสือ
ยืนยันการสนับสนุนแคร่รถ(CHASSIS) รุ่นท่ีเสนอราคาจากผู้ผลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายท่ีได้รับการแต่งตัง้
โดยตรงจากผู้ ผลิตและผู้ เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนอะไหล่ของโครงสร้างตัวรถและ
อปุกรณ์ส่วนควบจากโรงงานประกอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตนั ๖ ล้อ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑๐ ปี โดยน าหลกัฐานมาแสดงวนัย่ืนข้อเสนอ 
 ๓.๔     ผู้ เสนอราคาจะต้องรับประกนัคณุภาพของพสัดแุละอปุกรณ์ส่วนควบท่ีซือ้ขายเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ ๒ ปี หรือไมน้่อยกวา่ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือเสนอเง่ือนไขท่ีดีกว่า นบัถดัจากวนัท่ีผู้ ซือ้ได้รับมอบ



หากมีสิ่งใดช ารุดบกพร่องหรือขดัข้องอนัเน่ืองมาจากการใช้งานปกติภายในก าหนดดงักล่าว จะต้องจดัการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ราชการได้ดีคงเดิม ภายใน ๓๐ วนั นบัถัดจากวนัท่ีทางราชการแจ้งให้ทราบ โดยไม่คิด
คา่ใช้จา่ยใด ๆ ทัง้สิน้ 
 ๓.๕   ผู้ เสนอราคาต้องเสนอการให้บริการตรวจซ่อม เปล่ียนถ่ายน า้มันเคร่ือง ไส้กร อง
น า้มนัเคร่ืองและไส้กรองอากาศ อดัจาระบี เติมน า้มันเกียร์ และน า้มันเฟืองท้าย ไม่น้อยกว่า  ๔ ครัง้ จาก
ศนูย์บริการของพสัดุท่ีจะซือ้ - ขาย  และสามารถเข้าศนูย์บริการได้ทัว่ประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ในเวลา ๒ ปี 
หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร 
 ๓.๖  อปุกรณ์หากไม่ได้ระบุไว้ให้ผู้ เสนอราคาติดตัง้เป็นไปตามมาตรฐานของแบบรถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด ๓ ตนั ๖ ล้อ รุ่นนัน้ท่ีใช้ในท้องตลาด 
 ๓.๗     ผู้ เสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า ๙๐ วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ เสนอราคาย่ืนเสนอราคา 
 ๓.๘  ผู้ขายจะต้องสง่มอบหนงัสือคูมื่อชิน้สว่นซอ่มและคูมื่อการซ่อม จ านวน  ๓  ชดุ 
 ๓.๙      ผู้ขายจะต้องแจ้ง และน าคณะกรรมการตรวจรับไปตรวจความถกูต้องและความก้าวหน้า
ในการประกอบตวัรถและตดิตัง้อปุกรณ์ โดยแจ้งให้ทราบก่อนอยา่งน้อย ๓ วนัท าการ ดงันี ้
   ๓.๙.๑  ตรวจสอบ CHASSIS เคร่ืองยนต์ แผ่นเหล็ก พร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ ก่อนติดตัง้โครง
ตวัรถ 
   ๓.๙.๒ เม่ือประกอบตดิตัง้โครงตวัรถเรียบร้อย  ก่อนพน่สีรองพืน้ 
  ๓.๙.๓ เม่ือตวัรถได้ท าการประกอบ พน่สีรองพืน้ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ตา่งๆ 
     ๓.๙.๔ การตรวจสอบความถูกต้องและความก้าวหน้า ตามข้อ ๓.๙.๑-๓.๙.๓ นัน้ หาก
คณะกรรมการตรวจรับพบว่าผู้ เสนอราคาด าเนินการประกอบตวัรถ และ /หรือ ติดตัง้อุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่าง
ใดท่ีมีคณุภาพ คณุลกัษณะหรือรายละเอียดไม่ตรงตามท่ีทางราชการก าหนด เม่ือคณะกรรมการฯ แจ้งให้
ด าเนินการแก้ไข ผู้ เสนอราคาจะต้องแก้ไขพร้อมกับแจ้งและน าคณะกรรมการตรวจรับไปตรวจสอบอีกครัง้
หนึง่ เม่ือได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อย 
 ๓.๑๐     ก่อนสง่มอบรถยนต์ให้กบัทางราชการ รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ถกูต้อง ตามแบบ
ท่ีทางราชการก าหนด 
 ๓.๑๑    หลงัจากการส่งมอบจะน ารถไปทดสอบวิ่งทางไกล เพ่ือตรวจสอบทุกระบบโดยทางบริษัทฯ
เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 ๓.๑๒    ผู้ขายต้องจดัท าประกนัภยัภาคบงัคบั  ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 ๓.๑๓     ผู้ขายต้องจดัท าแผ่นป้ายทะเบียนส าหรับใช้ในราชการกองทพัเรือ (ทะเบียนสมอ) ตามขนาด
และแบบรูปท่ีทางราชการก าหนดจ านวน ๒ แผ่นต่อคนั ทัง้นี ้แผ่นป้ายทะเบียนจะต้องส่งมอบ พร้อมกรอบใส่
แผน่ป้ายทะเบียน 
 ๓.๑๔      ผู้ขายต้องเตมิน า้มนัเชือ้เพลิงเตม็ถงัในวนัสง่มอบ 
 



 
 ๓.๑๕      ก าหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของท่ียงัไม่ได้รับมอบ และ
วางหลกัประกนัสญัญาในอตัราร้อยละ ๕ ของวงเงินรวมในการจดัซือ้ 
  ๓.๑๖    ก าหนดส่งมอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า ภายใน ๑๒๐ วนั นบัถัดจากวนัลงนาม
ในสญัญาเป็นต้นไป 
 ๓.๑๗     การจ่ายเงิน ภายหลังจากผู้ ขายได้ส่งมอบสิ่งของจนถูกต้องครบถ้วน และทางกรมการ
ขนส่งทหารเรือหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรมการขนส่งทหารเรือ ได้ท าการตรวจรับไว้ใช้ราชการ
เรียบร้อยแล้ว และตรงตามข้อก าหนดแหง่สญัญาทกุประการ 
๔.  อุปกรณ์เพิ่มเตมิ 
         ๕.๑          สายรัดพสัดพุร้อมยนัโยกขนาด ๒ นิว้   จ านวน ๒ ชดุ 
         ๕.๒          ไฟฟ้าแสงสว่าง(สีขาว) พร้อมสวิทซ์ปิด-เปิด ติดตัง้ท่ีส่วนหน้าแนวนอนลูกกรงกระบะโดย
แสงไฟฟ้าสาด 
                         ไปยงัสว่นท้ายรถ ๒ จดุ พร้อมมีกรอบเหล็กครอบโคมไฟ 
         ๕.๓          เชือกสายพานลากรถอยา่งดี 
         ๕.๔          ไฟฉกุเฉินวบัวาบ ถอดตดิตัง้เคล่ือนท่ีได้ 
         ๕.๕          หม้อแปลงไฟฟ้า ๒๒๐ โวล์ล ๑,๐๐๐ วตัต์ 
 

                                                                                                      ตรวจถกูต้อง 
                                                                                       นาวาเอกสาวิตต์   อมัพรอารีกลุ 
                                                                                                   หวัหน้าเจ้าหน้าท่ี 
                                                                             โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า  กรมแพทย์ทหารเรือ 
 


