ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จานวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
รถบรรทุก (ดีเซล)
จานวน
๑
คัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๖๒/๒๕๖๑
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จานวน ๑ คัน
ตามประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "รพ.ฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
รถบรรทุก (ดีเซล)
จานวน
๑
คัน
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รพ.ฯ ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ รถบรรทุก (ดีเซล) จานวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ รพ.ฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
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
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ รพ.ฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และรพ.ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ รพ.ฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ รพ.ฯ
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
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.ฯกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ รพ.ฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของรพ.ฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือรพ.ฯมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ รพ.ฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น

สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ รพ.ฯเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งรพ.ฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือรพ.ฯจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากรพ.ฯ
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญารพ.ฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อรพ.ฯจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการ หรือรพ.ฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือ กับรพ.ฯ
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้รพ.ฯยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งรพ.ฯ ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
รพ.ฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และรพ.ฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทาข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ รพ.ฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายได้ของหน่วย
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อรพ.ฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากรายได้ของ
หน่วย แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อรพ.ฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งรพ.ฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ รพ.ฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ รพ.ฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของรพ.ฯ คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ รพ.ฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากรพ.ฯไม่ได้
(๑) รพ.ฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รพ.ฯ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
รพ.ฯ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับรพ.ฯ ไว้ชั่วคราว
ตรวจถูกต ้อง
นาวาเอกสาวิตต์ อัมพรอารีกล
ุ
หัวหน ้าเจ ้าหน ้าที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล ้า กรมแพทย์ทหารเรือ

ต่ อท้ ายเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ ๖๒/๒๕๖๑

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้ อ พร้ อมลิฟท์ ท้าย
๑.
คุณลักษณะทั่วไป
๑.๑
รถยนต์ที่จะจัดหา เป็ นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้ อ ขนาด ๓ ตัน ขับเคลื่อนด้ วยเพลา
หลัง (๔X๒) พวงมาลัยขวา
๑.๒
มีน ้าหนักของรถรวมน ้าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ากว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
๑.๓
ตัวรถสีตามที่ทางราชการกาหนด
๑.๔
ติดตังกระบะเหล็
้
ก มีหลังคาโครงเหล็ก คลุมด้ วยผ้ าใบ (สีตามที่ทางราชการกาหนด)
พร้ อมติดตังที
้ ่นงั่ ยาวทัง้ ๒ ข้ าง และพับเก็บได้
๑.๕
เป็ นรถยนต์ใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน
๒.
คุณลักษณะเฉพาะ
๒.๑
รายละเอียดโครงสร้ าง
๒.๑.๑ ความกว้ าง ยาว สูง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒.๑.๒ เพลาหน้ า รับน ้าหนัก ไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ กิโลกรัม
๒.๑.๓ เพลาหลัง รับน ้าหนัก ไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๒.๒
ระบบเครื่ องยนต์
๒.๒.๑ เครื่ องยนต์และตัวถังรถยนต์ต้องเป็ นตราอักษรเดียวกัน
๒.๒.๒ เป็ นรถยนต์เครื่ องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้ อนด้ วยน ้า เทอร์
โบอินเตอร์ คเู ลอร์ ระบบจ่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงแบบคอมมอนเรล
๒.๒.๓ ปริ มาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี และกาลังสูงสุดของเครื่ องยนต์
ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์
๒.๒.๔ มาตรฐานไอเสีย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕ ๒๕๕๑ ด้ านการควบคุมมลพิษ ที่สามารถจดทะเบียนได้ ตามกฎหมาย หรื อยูโร ๓
๒.๓
ระบบส่งกาลัง
๒.๓.๑ เกี ย ร์ ธ รรมดา เกี ย ร์ เ ดิน หน้ า ไม่น้ อ ยกว่า ๕ ความเร็ ว เกี ย ร์ ถ อยหลัง ๑
ความเร็ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒.๓.๒ คลัตช์ แบบแห้ งแผ่นเดียว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒.๔
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
๒.๔.๑ แบตเตอรี่ ประจารถ ขนาด ๑๒ โวลท์ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ลูก มีความจุไม่น้อย
กว่า ๖๐ แอมแปร์ /ชัว่ โมง (ต่อลูก)
๒.๔.๒ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า (ALTERNATOR) ขนาด ๒๔ โวลท์ ไม่ น้ อยกว่ า ๓๐
แอมแปร์

๒.๕

๒.๔.๓ มาตรวัด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
ระบบกันสะเทือน
๒.๕.๑ หน้ า แหนบ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒.๕.๒ หลัง แหนบ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
ระบบบังคับเลี ้ยว พวงมาลัย ขวา และมี เครื่ องช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)

๒.๖
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒.๗
ระบบห้ ามล้ อ
๒.๗.๑ ล้ อหน้ า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒.๗.๒ ล้ อหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒.๗.๓ มีห้ามล้ อจอดพัก (PARKING BRAKE) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒.๘
กระทะล้ อและยาง
๒.๘.๑ กระทะล้ อ เส้ นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ ้ว
๒.๘.๒ ยาง ขนาดไม่ต่ากว่า ๒๐๕/๘๕R๑๖ ชัน้ ทัง้ นี ้ ยางรถยนต์ที่ส่งมอบให้ กับทาง
ราชการ ต้ องมีอายุการผลิตไม่เกิน ๑๒ เดือน นับจากวันผลิตจนถึงวันส่งมอบรถ
๒.๙
รายการเพิ่มเติมอื่น ๆ
๒.๙.๑ กระบะบรรทุก
๒.๙.๑.๑ พื ้นปูด้วยแผ่นเหล็กกันลื่น หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๒.๙.๑.๒ ฝาข้ าง ใช้ แผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มิลลิเมตร
๒.๙.๑.๓ ฝาท้ าย ใช้ แผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มิลลิเมตร
๒.๙.๑.๔ ฝาหน้ าติดตังเหล็
้ กกัน้ หัวเก๋ง ใช้ แผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๒.๕
มิลลิเมตร
๒.๙.๑.๕ ติดตังบานพั
้
บที่ฝาข้ างและฝาท้ ายพร้ อมกลอนล็อค
๒.๙.๑.๖ คานเหล็ ก รั บกระบะบรรทุ ก ใช้ แผ่ นเหล็ ก หนาไม่ น้ อยกว่ า ๓
มิลลิเมตร
๒.๙.๑.๗ ติดตังที
้ ่นงั่ ยาวทัง้ ๒ ข้ าง (พื ้นทาด้ วยไม้ เนื ้อแข็งอบแห้ ง) และพับเก็บ
ได้
๒.๙.๑.๘ ติดตังบั
้ นไดทางขึ ้น-ลง ด้ านท้ ายรถ แบบถอดเก็บได้
๒.๙.๒ โครงหลังคาผ้ าใบ
๒.๙.๒.๑ เป็ นผ้ าใบไวนี ล แบบลายขัด มี เนื อ้ แน่น ไม่มี ข้ อบกพร่ อง อันสื บ
เนื่องมาจากการทอ เคลือบสองด้ านด้ วยพีวีซีเหลว กันน ้าและรอยขีดข่วน สีเขียวขี ้ม้ าด้ าน ขนาดความหนาไม่
น้ อยกว่า ๑ มิลลิเมตร

๒.๙.๒.๒ ตัดเย็บคลุมหลังคาด้ านหน้ าและด้ านหลัง พร้ อมด้ านข้ าง ซ้ าย ขวา โดยรอบมีเชือกผูกติดกับตัวรถ พร้ อมตาไก่รอบด้ าน (ตาไก่ แบบสแตนเลส ขนาดเบอร์ ไม่น้อยกว่า ๓๐)
ม้ วนด้ านหน้ า ด้ านข้ าง และด้ านหลังได้
๒.๙.๒.๓ เชือกคลุมผ้ าใบทังหลั
้ ง (เชือกผูกรัดตรึ ง) ขนาดเส้ นรอบวงไม่น้อย
กว่า ๗ มิลลิ เมตร เป็ นเชือกเปอร์ ลอ่ นถักแบบ ๘ เส้ น
๒.๙.๒.๔ รูปแบบและคุณลักษณะของโครงหลังคา เป็ นไปตามที่ทางราชการจะ
กาหนด
๒.๙.๓ สีและตัวถัง ใช้ ตามระเบียบ ขส.ทร. ว่าด้ วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสาย
ขนส่ง พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
๒.๙.๓.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทังภายนอกและภายใน
้
ใช้ สีเขียวขี ้ม้ า
ด้ าน (เบอร์ BT7*082) หรื อเทียบเท่า
๒.๙.๓.๒ หลังคาผ้ าใบ หลังคาโลหะ หรื อส่วนอื่นๆ ใช้ สีเขียวขี ้ม้ าด้ าน (เบอร์
BT7*082) หรื อเทียบเท่า
๒.๙.๓.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัว ถัง บริ เวณกระบะทัง้ ๒ ด้ า น ใช้ ชื่ อย่อของ
หน่วยครอบครองรถ (ทางราชการจะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง) แต่ละตัวอักษร กว้ าง ๑.๕ นิ ้ว X สูง ๑๐ นิ ้ว ใช้ สี
ขาว (เบอร์ MB*147)
๒.๙.๔ ลิฟต์ยกของ
๒.๙.๔.๑
ติดตังลิ
้ ฟต์ยกของบริ เวณด้ านท้ ายของกระบะบรรทุก โดย
ตัวลิฟต์มีประสิทธิภาพในการ รับน ้าหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
๒.๙.๔.๒
ติดตังกระบอกไฮดรอลิ
้
กที่ตวั ลิฟต์ จานวนไม่น้อยกว่า ๑
กระบอก
๒.๙.๔.๓
ควบคุมการทางานด้ วยระบบไฟฟ้า และระบบคันโยก
แบบไฮดรอลิก สามารถยกขึ ้น-ลงทางดิ่งได้ และเมื่อเลิกใช้ งานสามารถยกขึ น้ เก็บแนบกับด้ านท้ ายกระบะ
บรรทุกได้
๒.๙.๕ ขนาดของพื ้นที่บรรทุกของ
๒.๙.๕.๑
ความกว้ างตามตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
๒.๙.๕.๒
ความยาวตามตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร
๒.๑๐ ส่วนประกอบประจารถ
๒.๑๐.๑ กระจกมองหลัง อย่างน้ อยในรถ ๑ บาน นอกรถ ๒ บาน
๒.๑๐.๒ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้ วน ตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก
๒.๑๐.๓
ที่บงั แดด กระจกบังลมหน้ าในเก๋งคนขับ ๒ ที่
๒.๑๐.๔ ที่จดุ บุหรี่ ๑ ชุด

๒.๑๐.๕ มีเครื่ องปั ดน ้าฝนชนิดปรับความเร็ วได้ ไม่น้อยกว่า ๓ ความเร็ ว พร้ อมเครื่ อง
ฉีดน ้ายาล้ างกระจกด้ วยระบบไฟฟ้า
๒.๑๐.๖ อุปกรณ์พิเศษ และเครื่ องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
ติดตังให้
้ ครบเช่นเดียวกับที่จาหน่ายโดยทัว่ ไป และเป็ นไปตามแค็ตตาล็อคตามที่บริษัทเสนอ
๒.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ
๒.๑๑.๑ ติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๒.๑๑.๒ กระจกทังหมดติ
้
ดฟิ ล์มกรองแสง ตราอักษร 3M หรื อ LAMINA ความทึบ
แสงไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์ เซ็นต์ กระจกหน้ าติดฟิ ล์มกรองแสงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร จากด้ านบน
๒.๑๑.๓ ติดตังวิ
้ ทยุ/ซีดี/ดีวีดี พร้ อมลาโพง ๒ คู่
๒.๑๑.๔ กระจกบังลมหน้ า ลามิเนทนิรภัย ๒ ชัน้
๒.๑๑.๕ เข็มขัดนิรภัย
๒.๑๑.๖ แผงบังแดดข้ างซ้ าย-ขวา
๒.๑๑.๗ รถที่สง่ มอบต้ องพ่นสารกันสนิมรถยนต์ทงภายนอกและภายใน
ั้
ดังนี ้
๒.๑๑.๗.๑ พ่นน ้ายาป้องกันสนิมบริ เวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ใต้
ท้ องรถ ใต้ บงั โคลน ภายในประตู ตามบล็อก และธรณีประตูรอบคัน
๒.๑๑.๗.๒ มีหนังสือรับรองการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรื อ ๑๐๐,๐๐๐
กิโลเมตร และต้ องให้ มีการตรวจสภาพทุก ๖ เดือน หรื อตามมาตรฐานของผู้ให้ บริการ
๒.๑๑.๘ อุปกรณ์ประจารถแต่ละคัน
๒.๑๑.๘.๑ ยางอะไหล่พร้ อมกงล้ อ ขนาดเดียวกับล้ อและยางของรถ ต า ม
มาตรฐานของผู้ผลิต จานวน ๑ ชุด
๒.๑๑.๘.๒ หนังสือคูม่ ือการใช้ รถ (ภาษาไทย) จานวน ๒ เล่ม
๒.๑๑.๘.๓ หนังสือคูม่ ือบริ การหลังการขาย จานวน ๑ ชุด
๒.๑๑.๘.๔ สมุดบริการหลังการขาย จานวน ๑ ชุด
๒.๑๑.๘.๕ แคตตาล็อค ของรถยนต์ที่เสนอราคา จานวน ๑ เล่ม
๒.๑๑.๘.๖ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ประจารถ ตามสมุดคูม่ ือการใช้ รถ จานวน ๑
ชุด ประกอบด้ วย
๒.๑๑.๘.๖.๑ แม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต จานวน ๑ ตัว
๒.๑๑.๘.๖.๒ อุปกรณ์ถอดล้ อ จานวน ๑ ชุด
๒.๑๑.๘.๖.๓ ประแจ, คีม, ไขควง ที่ใช้ ในการซ่อมเครื่ องยนต์
และระบบไฟฟ้าครบชุด จานวน ๑ ชุด
๒.๑๑.๘.๖.๔ อุปกรณ์ ใส่เครื่ องมือ ตามข้ อ ๒.๑๑.๘.๖.๑ –
๒.๑๑.๘.๖.๓ จานวน ๑ ใบ

๒.๑๑.๘.๗ เครื่ องดับเพลิงผงเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ ปอนด์ ชนิด
ABC พร้ อมติดตัง้ จานวน ๑ ชุด
๒.๑๑.๘.๘ อุปกรณ์อื่นๆและรายการส่งเสริมการขายตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓.

เงื่อนไขเพิ่มเติม
๓.๑
ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้ผลิตแคร่รถ หรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้ รับการแต่งตังโดยตรงจาก
้
ผู้ผลิตแคร่รถหรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้ รับการแต่งตังจากตั
้
วแทนจาหน่ายที่ได้ รับการแต่งตังโดยตรงจากผู
้
้ ผลิต
ในการจาหน่ายแคร่รถ (CHASSIS) อย่างเป็ นทางการ และมีผลงานในการจาหน่ายรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่
หรื อรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง ให้ กบั ส่วนราชการอย่างน้ อย ๑ งาน ในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา โดยแนบหลักฐาน
แสดงในวันเสนอราคาและจะต้ องระบุส ถานที่ โรงงานประกอบรถยนต์บรรทุก ซึ่ง จะต้ องเป็ นโรงงานที่ มี
มาตรฐาน โดยต้ องมีเอกสารประกอบแสดงดังนี ้
๓.๑.๑ ใบอนุญาตประกอบโรงงาน ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (ใบ รง.๔)
๓.๑.๒ ผู้ควบคุมงานเป็ นวิศวกรเครื่ องกล ประเภทสามัญ พร้ อมใบประกอบวิชาชีพ (ใบ
กว.) อย่ า งน้ อ ย ๑ คน อายุง านไม่ น้ อ ยกว่า ๓ ปี โดยมี ห นัง สื อ รั บ รองการผ่า นงานโดยแสดงหลัก ฐาน
ประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา
๓.๑.๓ รายละเอี ย ดของรถยนต์ บ รรทุก (ดี เ ซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้ อ ซึ่ง ต้ อ งระบุ
รายละเอียดของเครื่ องยนต์ รูปแบบ แค็ตตาล็อค และแบบพิมพ์รายละเอียดของโครงสร้ างและตัวถัง และต้ อง
มีแผนงานการปฏิบตั ิงานประกอบโครงสร้ างและตัวถังรถยนต์โดยละเอียด ทังนี
้ ้แผนงานการปฏิบตั ิงานต้ อง
รับรองโดยวิศวกร ผู้ควบคุมงาน
๓.๑.๔ หลักฐานแสดงผลงานในการประกอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้ อ
อย่างน้ อย ๑ งาน ในช่วง ๕ ปี ที่ผา่ นมา
๓.๑.๕ ต้ องมี ห้องอบสีเป็ นของโรงงานเองที่สามารถรองรับ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้ อ ได้ โดยแนบหลักฐานเป็ นภาพถ่ายแสดงในวันเสนอราคา
๓.๒
เครื่ องยนต์และแคร่ รถที่เสนอราคา มีศูนย์บริ การสาหรั บรถบรรทุก ของตราอักษรนัน้
โดยตรงครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง ทังนี
้ ้ ต้ องมีศนู ย์บริ การในพื ้นที่จงั หวัดยะลา
ปั ตตานี นราธิวาสและสงขลา อย่างน้ อยจังหวัดละ ๑ ศูนย์ โดยแนบหลักฐานแสดงในวันเสนอราคา
๓.๓
ผู้เสนอราคาจะต้ องมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนอะไหล่รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓
ตัน ๖ ล้ อ ที่ใช้ ในการปรนนิบตั ิบารุง เครื่ องยนต์ ช่วงล่าง จากผู้ผลิตหรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้ รับการแต่งตัง้
โดยตรงจากผู้ผลิตของรถรุ่ นที่เสนอราคาให้ กับทางราชการเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีหนังสือ
ยืนยันการสนับสนุนแคร่ รถ(CHASSIS) รุ่ นที่เสนอราคาจากผู้ผลิตหรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้ รับการแต่งตัง้
โดยตรงจากผู้ผ ลิตและผู้เสนอราคาจะต้ องมี หนังสื อยื นยันการสนับสนุนอะไหล่ของโครงสร้ างตัวรถและ
อุปกรณ์ส่วนควบจากโรงงานประกอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้ อ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๐ ปี โดยนาหลักฐานมาแสดงวันยื่นข้ อเสนอ
๓.๔
ผู้เสนอราคาจะต้ องรับประกันคุณภาพของพัสดุและอุปกรณ์ส่วนควบที่ซื ้อขายเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรื อไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรื อเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า นับถัดจากวันที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับมอบ

หากมีสิ่งใดชารุ ดบกพร่ องหรื อขัดข้ องอันเนื่องมาจากการใช้ งานปกติภายในกาหนดดังกล่าว จะต้ องจัดการ
ซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ ราชการได้ ดีคงเดิม ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ทางราชการแจ้ งให้ ทราบ โดยไม่คิด
ค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ทังสิ
้ ้น
๓.๕
ผู้ เสนอราคาต้ อ งเสนอการให้ บริ ก ารตรวจซ่ อ ม เปลี่ ย นถ่ า ยน า้ มัน เครื่ อ ง ไส้ กร อง
น ้ามันเครื่ องและไส้ กรองอากาศ อัดจาระบี เติมน ้ามันเกียร์ และนา้ มันเฟื องท้ าย ไม่น้อยกว่า ๔ ครัง้ จาก
ศูนย์บริ การของพัสดุที่จะซื ้อ - ขาย และสามารถเข้ าศูนย์บริ การได้ ทวั่ ประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย ในเวลา ๒ ปี
หรื อ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร
๓.๖
อุปกรณ์หากไม่ได้ ระบุไว้ ให้ ผ้ เู สนอราคาติดตังเป็
้ นไปตามมาตรฐานของแบบรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้ อ รุ่นนันที
้ ่ใช้ ในท้ องตลาด
๓.๗
ผู้เสนอราคาต้ องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วนั ที่ผ้ เู สนอราคายื่นเสนอราคา
๓.๘
ผู้ขายจะต้ องส่งมอบหนังสือคูม่ ือชิ ้นส่วนซ่อมและคูม่ ือการซ่อม จานวน ๓ ชุด
๓.๙
ผู้ขายจะต้ องแจ้ ง และนาคณะกรรมการตรวจรับไปตรวจความถูกต้ องและความก้ าวหน้ า
ในการประกอบตัวรถและติดตังอุ
้ ปกรณ์ โดยแจ้ งให้ ทราบก่อนอย่างน้ อย ๓ วันทาการ ดังนี ้
๓.๙.๑ ตรวจสอบ CHASSIS เครื่ องยนต์ แผ่นเหล็ก พร้ อมอุปกรณ์ตา่ งๆ ก่อนติดตังโครง
้
ตัวรถ
๓.๙.๒ เมื่อประกอบติดตังโครงตั
้
วรถเรี ยบร้ อย ก่อนพ่นสีรองพื ้น
๓.๙.๓ เมื่อตัวรถได้ ทาการประกอบ พ่นสีรองพื ้น ติดตังระบบไฟฟ
้
้ าและอุปกรณ์ตา่ งๆ
๓.๙.๔ การตรวจสอบความถูกต้ องและความก้ าวหน้ า ตามข้ อ ๓.๙.๑-๓.๙.๓ นัน้ หาก
คณะกรรมการตรวจรับพบว่าผู้เสนอราคาดาเนินการประกอบตัวรถ และ/หรื อ ติดตังอุ
้ ปกรณ์อย่างหนึ่งอย่าง
ใดที่มีคณ
ุ ภาพ คุณลักษณะหรื อรายละเอียดไม่ตรงตามที่ทางราชการกาหนด เมื่อคณะกรรมการฯ แจ้ งให้
ดาเนินการแก้ ไข ผู้เสนอราคาจะต้ อ งแก้ ไขพร้ อมกับแจ้ งและนาคณะกรรมการตรวจรับไปตรวจสอบอีกครัง้
หนึง่ เมื่อได้ ดาเนินการแก้ ไขเรี ยบร้ อย
๓.๑๐
ก่อนส่งมอบรถยนต์ให้ กบั ทางราชการ รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพเรี ยบร้ อย ถูกต้ อง ตามแบบ
ที่ทางราชการกาหนด
๓.๑๑
หลังจากการส่งมอบจะนารถไปทดสอบวิ่งทางไกล เพื่อตรวจสอบทุกระบบโดยทางบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
๓.๑๒
ผู้ขายต้ องจัดทาประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
๒๕๓๕
๓.๑๓
ผู้ขายต้ องจัดทาแผ่นป้ายทะเบียนสาหรับใช้ ในราชการกองทัพเรื อ (ทะเบียนสมอ) ตามขนาด
และแบบรู ปที่ทางราชการกาหนดจานวน ๒ แผ่นต่อคัน ทังนี
้ ้ แผ่นป้ายทะเบียนจะต้ องส่งมอบ พร้ อมกรอบใส่
แผ่นป้ายทะเบียน
๓.๑๔
ผู้ขายต้ องเติมน ้ามันเชื ้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๓.๑๕
กาหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยงั ไม่ได้ รับมอบ และ
วางหลักประกันสัญญาในอัตราร้ อยละ ๕ ของวงเงินรวมในการจัดซื ้อ
๓.๑๖
กาหนดส่งมอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาเป็ นต้ นไป
๓.๑๗
การจ่ายเงิน ภายหลังจากผู้ขายได้ ส่งมอบสิ่งของจนถูกต้ องครบถ้ วน และทางกรมการ
ขนส่งทหารเรื อหรื อบุคคลที่ ได้ รับ มอบหมายจากกรมการขนส่งทหารเรื อ ได้ ทาการตรวจรั บไว้ ใช้ ราชการ
เรี ยบร้ อยแล้ ว และตรงตามข้ อกาหนดแห่งสัญญาทุกประการ
๔.
อุปกรณ์ เพิ่มเติม
๕.๑
สายรัดพัสดุพร้ อมยันโยกขนาด ๒ นิ ้ว จานวน ๒ ชุด
๕.๒
ไฟฟ้าแสงสว่าง(สีขาว) พร้ อมสวิทซ์ปิด-เปิ ด ติดตังที
้ ่ส่วนหน้ าแนวนอนลูกกรงกระบะโดย
แสงไฟฟ้าสาด
ไปยังส่วนท้ ายรถ ๒ จุด พร้ อมมีกรอบเหล็กครอบโคมไฟ
๕.๓
เชือกสายพานลากรถอย่างดี
๕.๔
ไฟฉุกเฉินวับวาบ ถอดติดตังเคลื
้ ่อนที่ได้
๕.๕
หม้ อแปลงไฟฟ้า ๒๒๐ โวล์ล ๑,๐๐๐ วัตต์
ตรวจถูกต้ อง
นาวาเอกสาวิตต์ อัมพรอารี กลุ
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า กรมแพทย์ทหารเรื อ

