
ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดน่าน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีดวามประสงค์ 
จะประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ดัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ 
ส ูงส ุดไม ่ต ํ่ากว ่า ๑ ๑ ๐  กิโลวัตต ์ ข ับ เคล ื่อน  ๔ ล้อ แบบด ับ เบ ิ้ลแค ็บ  ด ้วยว ิธ ีป ระกวดราคาอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ 
(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งน ี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๒ ,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน- 
เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ จำนวน ๑ คัน
ไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ตํ่ากว่า (ร)<9)0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เน ื่องจากเป ็นผ ู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณฑ ์การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการตามระเบ ียบท ี่ร ัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๕. ไม่เป ็นบุคคลซึ่งถ ูกระบุซ ื่อไว้ใบบัญชีรายขื่อผู้ท ิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป ็นผู้ท ิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาบเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ม ีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดน่าน ณ วัน 
ประกาศประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ หร ือไม ่เป ็นผ ู้กระทำการอันเป ็นการข ัดขวางการแข ่งข ันอย ่างเป ็นธรรมใบการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๒./๑๐ พู...



-๒-
๑ ๐. ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต ้องลงทะเบ ียนในระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (Electronic 

G overnm ent P rocurem ent ะ e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวบัโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w w w .sasuksa.com  หรือ w w w .gprocurem ent.go.th  
หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๗๑-๘๑๙๓ ในวันและเวลาราซการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
จังหวัดน่าน ผ่านทางอีเมส์ w iangsahospital@ sahospital.go.th หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายใน
วันที่ .J -2 .JL jy iะ...M . ^ ........ โดยจังหวัดน่านจะฃี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ w w w .sasuksa.com
และ w w w .gprocurem ent.go.th  ในวันที.่..............................................

ในวันท่ี
ต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
............... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ป พ ก าฅ ณ ว นัที เ 5 9,

(นายวรินทร์เทพ เชอสำราญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

http://www.sasuksa.com
http://www.gprocurement.go.th
mailto:wiangsahospital@sahospital.go.th
http://www.sasuksa.com
http://www.gprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขท่ี ๐๑/๒๕๖๔

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 

หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบตับเบิ้ลแค็บ
ตามประกาศ จังหวัดน่าน 

ลงวันท่ี

จังหวัดน่าน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด,, ม ีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด ้วยวิธ ีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
๑ ดัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตรกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี จำนวน ๑ คัน
ห ร ือ ก ำ ล ัง เค ร ื่อ ง ย น ต ์
ส ูงส ุด ไ ม ่ต ํ่าก ว ่า  ๑ ๑ ๐
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใข้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งาน 
ไต้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ฉบับนี้โดยมีช้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยซนํร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗ แผนการใช้พัสดทีุ'ผลิตภายในประเทศ
๒. คุณสมบัตของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒/๒.๓. ไม.่..



๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงาบและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่บข้อเสนอรายอื่บที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขับอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P rocurem ent: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent Procurem ent: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ซ.กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ 
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะต ้องเสนอเอกสารหล ักฐานยื่นมาพร ้อมก ับการเสนอราคาทางระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.© ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษ ัทจำก ัด หรือบริษ ัทมหาซนจำกัด ให ้ย ื่นสำเนาหนังส ือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา 
บัตรประจำคัวประซาขนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำคัวประซาซน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถึอสัญชาติไทยพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

๓/(๔) เอกสาร...



-๓-

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่น 
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Form at)

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณิที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ 

ซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตบชองผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบ 
อำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Format)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ 
‘‘สำเนาหนังสือรับรองสินค้า M ade in T hailand”

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้อง 
แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) ให้โดยผู้ยื่น 
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ 
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคา 
ในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงไว้ 
แล้วจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบหัวนา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖ 0  วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน 
กำหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย หรือวันที่โต้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔/๔.๔.ผูย้นี...



๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตรกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ 
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราซการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แบบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ 
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๔ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ย ื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร 
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะต ้องย ื่นข ้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใซในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable D ocum ent Form at) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคา 
ให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้ย ื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ (๑) 
หรือไม่ หากปรากฏว่าผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายใดเป ็นผ ู้ย ื่นข ้อเสนอท ี่ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ันก ับผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายอ ื่น  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายขื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน 
ขณะที่ม ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม 
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายขื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว 
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย ื่นข้อเสนอรายนั้นมิใข่เป ็นผู้ร ิเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว และ 
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอ จะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวับ เวลา ที่กำหนด 
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอ จะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอ ต ้องศ ึกษาและทำความเข ้าใจในระบบและว ิธ ีการเสนอราคาด ้วย 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ vwwv.gprocurement.go.th



-๕-
๕. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา

๕.® ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ครั้งน ี้ จ ังหวัดจะพิจารณา 
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม 

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
โม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย ื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร 
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุท ี่จะชายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธี้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ชองจังหวัด

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไฃที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับ 
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซื่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินชอง จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง 
จังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น 
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่นการ 
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายท ี่เสนอราคาต ํ่าส ุด เสนอราคาต ํ่าจนคาดหมายได ้ว ่าไม ่อาจ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซื้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ 
หรือไม่รับราคาชองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จากจังหวัด

๕๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ 
ว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ 
มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖/๕.๘. หาก...
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๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ 

รายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่น 
ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
ที่จะเรียกมาท0าสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ให ้พ ิจารณาจากเอกสารลำเนา 
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๕.๙. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติ 
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติ 
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจาก 
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว 

๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผ ู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 

๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบ 
สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 
๕ ว ันทำการ หรือจังหวัดเห ็นว่าไม ่สมควรจัดทำข้อตกลงเป ็นหนังส ือ ตามข้อ ๖ .๑  ผ ู้ชนะการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา 
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็ค หรือ ดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ค หรือ ดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 

ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายใบประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔(๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังส ือคํ้าประกันของบริษ ัทเงินท ุน หรือบริษ ัทเง ินท ุนหลักทรัพย์ท ี่ได ้ร ับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่ม ีดอกเบ ี้ยภายใน ๑๕ วัน น ับถัดจากวับที่ผ ู้ซนะการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัดได้รับ

มอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ 
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๗/๘.อตัรา...
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๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราดาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขาย 

เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒0 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ใต้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซบะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใต้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใบข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน 
ระยะเวลาใม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ใต้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกิไฃใท้ใข้การไต้ดี 
ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

©๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ใต้มาจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ 

งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำใต้ ต ่อเมื่อจังหวัดไต้รับอนุม ัต ิเงินค่าพัสดุจากเงินค่าบริการทาง 

การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุบ (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ แล้ว 
เท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดใต้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และไต้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง 
นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่ม ีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนใต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏินัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวี

วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใต้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือ 
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากจังหวัด ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ 
ไทยซึ่งจะต้องไต้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผ ู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด ้วยการ
ส่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดไต้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน 
เวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือดํ้าประกัน 
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธี้ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ 
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม,มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๘ /๑๐.๖ จงัหวดั...
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๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผ ู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมใด้

(๑). จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะไข้ไนการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 
พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒.) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่บข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

©๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซ ื้อ ผู้ย ื่นข ้อเสนอที่ได ้ร ับการคัดเลือกให้เป ็นผู้ขายต้องปฏิบ ัต ิตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไร้โดยเคร่งครัด
©๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ 
เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



คุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า ๒,๔00 ซีซี. 

ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบตับเบิ้ลแคบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบหัวนา อำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน

©. ความต้องการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน 
๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนท่ีในพื้นที่สูงและทุรกันดาร และเพ่ือใซีใน
ราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบหัวนา อำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน

๓. คุณสมบัติท่ัวไป
๓.๑. เป็นรถยนต์กระบะสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ขนาด ๑ ตัน ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 

มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ, มีประตูเปิด-ปิด จากภายนอก ๔ ประตู เป็นราคารวม 
เครื่องปรับอากาศ และราคารวมภาษีสรรพสามิต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้องตามพ.ร.บ.ขนส่ง 
ทางบก

๓.๒. กระบะสำเร็จรูป กระบะ'โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
๓.๓. เบาะที่นั่งมี ๒ ตอน มิจำนวนที่นั่งภายในห้องโดยสารขนาด ๔ ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 

ทุกตำแหน่งที่นั่ง
๓.๓.๑. เบาะนั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนเอน และมีหมอนรองศีรษะ 
๓.๓.๒. เบาะนั่งตามมาตรฐานผู้ผลิต 

๓.๔. มีกระจกหน้าต่างรอบด้าน และกระจกมองช้างรถทั้งซ้ายและขวา 
๓.๔. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๓.๖. กระบะด้านหลังปูพื้นด้วยลายเนอร์ (LINER) แบบเต็ม ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน 

ผู้ผลิต
๓.๗. กระจกหน้าต่างรอบด้านและกระจกด้านหลัง ติดพ่ล้มกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถป็องกัน 

ความร้อนและรังสียูวีได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐% และกระจกด้านหน้าติดปิล้มกรองแสงเต็มแผ่น 
ตามผู้ซื้อกำหนด มีใบรับประกันคุณภาพไม่ตํ่ากว่า ๔ ปี 

๓.๘ พ่นนํ้ายากันสนิมตามมาตรฐานทั้งภายในและภายนอก โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิม 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
๔.๑. ระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว อินเตอร์คูลเลอร์ 

ปริมาตร กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตั้า 
กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒. ระบบจ่ายบํ้ามัน หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล หรือดีกว่า 
๔.๓ ระบบเกียร์ เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ หรือเกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์เดินหน้า ๑

เกียร์ถอยหลัง สามารถเปลี่ยนจากขับเคลื่อน ๒ ล้อเป็น ขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดย 
ไม่ต้องหยุดรถ



-๒-

๔.๔. ระบ'บบังคับเลี้ยว แบบแร็คแอนด์พีเนียน หรือแบบลูกปีนหมุนวน พร้อมพาวเวอร์ หรือดีกว่า 
๔.๔. ระบบเบรก ระบบเบรก ABS หน้าดิสก์เบรกและมีครีบระบายความร้อน หรือดีกว่าหลังดรัม

๔.๖. ระบบกันสะเทือน หน้าแบบอิสระใช้ปีกนกพร้อมคอยส์สปริง หรือทอรืซั่นบาร์ หรือดีกว่าหลังแบบ 
แหนบซ้อนติดตั้งเหนือเพลา หรือแบบอิสระ หรือดีกว่า 

๔.๗. ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่แบบ M aintenance Free ขนาด ๑๒ Volts ไม่น้อยกว่า ๗๔
แอมแปร์ต่อช่ัวโมง

๔.๙ ความยาวช่วงล้อ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๔. อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก ไม่น้อยกว่า ดังน้ี

๔.๑ กับซนหน้าชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ หรือดีกว่า
๔.๒ กันชนหลังโครเมียม หรือดีกว่า
๔.๓ กระจังหน้าเสริมโครเมียม หรือดีกว่า
๔.๔ ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรืเฟลกเตอร์ หรือดีกว่า
๔.๔ กระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
๔.๖ มือเปิดประตูแบบโครเมียม หรือดีกว่า
๔.๗ บันไดช้าง
๔.๘ ยางกันโคลน หน้า-หลัง
๔.๙ มีกล้องมองภาพรอบคัน ๔ ตำแหน่ง ช้ินไป

๖. อุปกรณ์มาตรฐานภายในไม่น้อยกว่า ดังน้ี
๖.๑ มาตรวัดความเร็วรอบ
๖.๒ มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล หรือดีกว่า
๖.๓ ไฟสัญญาณแสดงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
๖.๔ มาตรวัดปริมาณนํ้ามัน
๖.๔ นาฟ้กาดิจิตอล หรือดีกว่า
๖.๖ ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร เปิด-ปิดสัมพันธ์กับประตู
๖.๗ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน และกล้องมองหลังพร้อมจอเพื่อช่วยกะระยะถอยที่

ด้านหลังรถพร้อมสัญญาณเตือน (Parking Sensor)
๖.๘ พวงมาลัยปรับระดับได้
๖.๙ กระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน เป็นมาตรฐานโรงงานที่ติดตั้งมาพร้อมตัวรถ
๖.๑๐ ระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๔ ประตู พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๖.๑๑ ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม หรือสัญญาณกับขโมย 
๖.๑๒ ช่องต่ออุปกรณ์Iฟฟ้า ๑ ช่อง ขนาด ๑๒ โวลต์
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เบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันนํ้ามันเบรกอัตโนมัติหรือดิสก์เบรกทั้ง ๔ ล้อ หรือ 
ดีกว่า

๔.๘ ล้อ - ยาง ล้ออัลลอยหรือดีกว่า, ยางมีขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

(นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)(นายทศพร ปริกเพชร) (นายชิตพล เปลื่ยนศรี)
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๖.๑๔. เบาะนั่งด้านหน้า มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
๖.๑๔.๑ ปรับตำแหน่งได้ 
๖.๑๔.๒ ปรับเอนได้ 
๖.๑๔.๓ หมอนรองศีรษะ

๖.๑๔. เบาะนั่งด้านหลัง มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
๖.๑๔.๑ แบบพับเก็บได้ 
๖.๑๔.๒ หมอนรองศีรษะ

๖ .๑ ๖ . ร ะ บ บ เค ร ื่อ ง เส ีย ง ต าม ม าต ร ฐ าน ผ ู้ผ ล ิต แ บ บ ห น ้าจ อ ส ัม ผ ัส  แ ล ะ ส าม าร ถ เช ื่อ ม ต ่อ  
USB/AUX/Bluetooth พร้อมกล้องมองหลังเวลาถอยรถ

๗. อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ดังน้ี
๗.๑ แผงไล่ฝ็ากระจกหลัง
๗.๒ โครงสร้างนิรภัย หรือคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง 
๗.๓ เข็มขัดนิรภัย มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้

๗.๓.๑ เบาะนั่งด้านหน้า ELR ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง หรือดีกว่า 
๗.๓.๒ เบาะนั่งด้านหลัง ELR ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง และ NR ๒ จุด ๑ ตำแหน่ง หรือดีกว่า 

๗.๔ กระจกบังลมหน้าแบบนิรภัย 
๗.๔ โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก 
๗.๖ พวงมาลัยแบบปรับระดับสูงตํ่า
๗.๗ ถุงลมนิรภัย ภายในห้องโดยสาร ๒ ตำแหน่ง หรือมากกว่า โดยติดตั้งที่ด้านคนขับและผู้!ดยสาร 

ข้างคนขับ
๘. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๘.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ขุด
๘.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ขุด
๘.๓ ประแจถอดล้อ ๑ อัน
๘.๔ เครื่องมือประจำรถ ๑ ขุด
๘.๔ หนังสือคู่มือประจำรถ ๑ เล่ม
๘.๖ พรมดักฝนพร้อมผ้ายางปูพื้นใบรถตอนหน้าและตอนหลัง ๑ ขุด
๘.๗ มีแผ่นกันสาดที่ขอบประตู ๔ แผ่น
๘.๘ มีไฟตัดหมอกหน้า 
๘.๙ มีกรอบแผ่นฟ้ายทะเบียน 
๘.๑๐ มีกันซนเสริมด้านหน้า
๘.๑๑. ผู้ชายต้องพ่นสีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานตามที่ผู้ซ ื้อก0าหนดให้เป็นสีขาว กรณีพ่นสีขาวแล้ว 

มองเห็บไม่ขัดเจนให้พ่นสีอ่ืนได้ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และขนาดตัวหนังสือไม่ 
น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร

๘.๑๒ อุปกรณีที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) แนบท้ายสัญญา 
๘.๑๓ นํ้ามันเซื้e

(นายทศพร ปริกเพชร) (นายชิตพล เปลี่ยนศรี) (นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)



-๔-
๘.๑๔. ค้อนทุบกระจกพร้อมที่ตัดเข็มขัดรถยนต์ จ0านวน ๓ อัน
๘.๑๕ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ขุด
๘.๑๖ สายเคฒิ้ลสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ขุด
๘.๑๗. ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่!ด้ จำนวน ๑ ขุด
๘.๑๘. มีกล้องหน้า ๑ ตัว บันทึกเหตุการณ์ขณะฃับชื่รถ ระบบ WDR กล้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 

๑๐๘๐ ทึกเซล มองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๗๐ องศา พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB
๘.๑๙. มีหลังคาไพ่เบอร์กลาสสีเดียวกับตัวรถ

๙. เงื่อนไขเฉพาะ
๙.๑. ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ตัวจริง หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทำ

เครื่องหมาย และลงหมายเลขข้อ ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราซการ ในวันที่เสนอ 
ราคาให้ซัดเจนทุกรายการ พร้อมทำตารางลงรายละเอ ียดเปรียบเท ียบตามหัวข ้อท ี่ทางราชการ 
กำหนดให้ซัดเจนถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด 
และคุณสม,บติฃองอุปกรณ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ ไต้การเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการ 
ทางเทคนิคและไม่ก่อให้เกิดประโยขน้ต่อทางราชการคณะกรรมการฯย่อมมีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับ 
พ ิจารณา และคณะกรรมการฯ สงวนสิทธ์ในการพิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิคที่ด ีกว่าได้เพ ื่อ 
ประโยซน้ในการใช้งานของทางราชการ (ถือเป็นสาระสำคัญ)

๙.๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้น
๙.๓ มีศูนย์บริการมาตรฐาน ให้บริการภายในจังหวัด เพื่อการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลา

หรือระยะทางที่กำหนด
๙.๔ รับประกันคุณภาพในระยะไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลฌตร
๙.๕ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนทั้งหมด
๙.๖ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ของสินค้าที่ขาย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย

๑ ปี (มีประกันภัยขั้น ๑ )
๙.๗ กำหนดการส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับลัดจากวันลงนามในสัญญา
๙.๘. เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มุ่งส่งเสริมให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) หรือ 
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือพัสดุที่เป็นมีตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นพัสดุที่จัดซื้อจัด 
จ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ต้องเป็นสินค้าที่ผลิต/ประกอบในประเทศ หรือเป็นพัสดุที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหากแม้นผู้ขาย/คู่ส ัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือ 
ขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขาย หรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย

ลงชื่อ
(บายทศพร

ประธานกรรมการ 
ริกเพชร)

ลงชอ.................... 4.......กรรมการ
(นายชิตพล เปลี่ยนศรี)

ลงเชร^๔ะะะC..........กรรมการ
(นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่นิใช่งานก่อสร้าง

แบบ บก.๐๖

๑. ซื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ 

สูงสุดไม่ตากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบหัวนา อำ๓ อเวียงสา จังหวัดน่าน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี เฮ ๓ ส.ค. Mbs!

เป็นเงิน ๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) /
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด โดยอ้างอิงราคา 

จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๔๖๓
๖. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑. นายทศพร ปริกเพ็ซร นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖.๒. นายชิตพล เปลี่ยนศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖.๓. นายอดิเทพ เพียรไพรงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลงซอ.................... .................................. ประธานกรรมการ
(นายทศพร vปริกเพ็ขร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

^ <  เ\
ลงซื่อ...................... ............ .............. กรรมการ ล ง ซ ื่อ .....^ rr๔C ...'โโ............................. กรรมการ

(นายชิตพล เปลี่ยนศรี) (นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



บัญชีราคามาตรฐานครุภณฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สำนักงบประมาณ 

ธันวาคม 2563
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ลำดับ
ท่ี ประ๓ ห/รายการ หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย 
(รวมภาษียูลค่าเพิ่ม) 

(บาท)

คุณลักษณะเฉพาะ 
สังเขป 
(หน้า)

8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ก. รถส่วนกลาง
8.1 รถน่ังส่วนกลาง ดัน

8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) 577,000 70
8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,300 - 1,600 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 70 กิโลวัตต์ 740,000 70
8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ขีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 90 กิโลวัตต์ 980,000 70

8.2 รถบรรทุก (ดี!,ซล) ดัน
8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ตากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบธรรมดา 575,000 70
- แบบมีซ่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 715,000 71
- แบบดับเบิ้ลแค็บ 854,000 71

8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตรกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
- แบบมีซ่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 829,000 71
- แบบดับเบิ้ลแค็บ 1,092,000 71

8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลัง
- หลังคาอลูมิเนียม 17,300 71
- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 32,400 71

8.2.4 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตรกว่า
2 ,700  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ตรก'ว่า 75 กิโลวัตต์
- แบบ 4 ล้อ 982,000 72


