(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-------------------------1. ความเปนมา

จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรเงินงบคาเสื่อมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จํานวน 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 618,000.-บาท เปนเงิน 1,236,000.-บาท
รายการที่ 2 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบมีชองวางหลังคนขับ
พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 12 คัน ๆ ละ 564,000.-บาท เปนเงิน 6,768,000.-บาท
จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,004,000.-บาท(แปดลานสี่พันบาทถวน)
จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง)
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชประโยชน ในทางราชการ ดานสาธารณสุข ออกตรวจเยี่ยมคนไขในถิ่นทุรกันดาร สถานที่ซึ่งไมมี
รถโดยสารประจําทางเขาถึง และใชในการเดินทางเพื่อรับเวชภัณฑยา และเวชภัณฑมิใชยา ในเขตอําเภอ หรือ
จังหวัด เพื่อรักษาใหแกผูปวย และผูมารับบริการในเขตตําบล พรอมทั้งอํานวยความสะดวก จัดสงเจาหนาที่
บุคลากร ดานสาธารณสุข เขารับการอบรม เพิ่มพูนสมรรถนะ และเพิ่มพูนความรู ดานสาธารณสุขและอื่น ๆ
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการหรือ
หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน
2 รายการ ดังนี้
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รายการที่ 1 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 2 คัน
1. ความตองการ เปนรถกระบะบรรทุกขนาดไมต่ํากวา 1 ตัน ชนิดเครื่องยนตดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบขับเคลื่อน 2 ลอ
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชเปนยานพาหนะและขนสง
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนรถกระบะบรรทุก ขนาดไมต่ํากวา 1 ตัน ชนิดเครื่องยนตดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู
สามารถโดยสารไดไมนอยกวา 5 ที่นั่ง
3.2 ตอนหนาเปนเกงภายในหองโดยสาร มีเบาะที่นั่งมี 2 แถว แถวหนาสามารถเลื่อนปรับระดับ
การใชงานตามความตองการได และมีพนักกันกระแทรกศรีษะพรอมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
ไมนอยกวา 2 ที่นั่ง แถวหลังสามารถนั่งไดสบาย มีพนักกันกระแทกศรีษะพรอมติดตั้งเข็มขัด
นิรภัยไมนอยกวา 2 ที่นั่ง
3.3 กระจกหนาแบบนิรภัย 2 ชั้น , กระจกประตูเลือ่ นขึ้น – ลงได ควบคุมการทํางานดวยระบบ
ไฟฟา ทั้ง 4 บาน ประตูเปด-ปดดวยระบบเซ็นทรัลลอคทั้งสองขาง พรอมกุญแจรีโมท และมี
กระจกมองขางรถ ทั้งขางซายและขางขวาพับเก็บไดควบคุมดวยระบบไฟฟา
3.4 กระจกทั้งหมด เปนแบบนิรภัย ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถปองกันรังสี UV ความทึบแสงไม
นอยกวา 60% , กระจกบังลม หนาคนขับติดฟลมกรองแสงเต็มพื้นที่ปองกันรังสี UV ได ความทึบแสง 40%
3.5 มีเครื่องปรับอากาศใชสารทําความเย็น R 134a แบบฝงในคอนโซล กระจายความเย็นไดทั่วหอง
โดยสาร
3.6 มีวิทยุ-ซีดี พรอมลําโพง อยางนอย 4 ตัว
3.7 ตอนหลังเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานของผูผลิต พรอมกระบะLiner
3.8 เปนรถยนตรุนใหม สภาพใหมไมเคยใชงานมากอน
3.9 พนสารเคลือบกันสนิมอยางดี มีใบรับประกันคุณภาพไมนอยกวา 5 ป
4.คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบเครื่องยนต เปนเครื่องยนตดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบจายน้ํามันไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบ
คอมมอนเรล เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 CC.
ระบายความรอนดวยน้ํา
4.2 ระบบสงกําลัง
4.2.1 คลัทซ เปนชนิดจานแหงแผนเดียว ควบคุมการทํางานดวยไฮโดรลิคหรือกลไก
4.2.2 เกียรเปนแบบเกียรกระปุกประกอบดวยเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และเกียรถอยหลัง 1 เกียร
4.3 ระบบพวงมาลัยเปนแบบแร็คแอนดพีเนี่ยน หรือ ลูกปนหมุนวน พรอมระบบเพาเวอรชวยควบคุม
ขับเคลื่อนทาง ดานขวา
4.4 ระบบหามลอ แบบไฮดรอลิค แยก 2 วงจร ลอหนาเปนแบบดีสเบรก ลอหลังเปนแบบดรัมเบรค พรอม
หมอลมชวยเบรค เบรคมือ และมีวาวลปรับแรงดันน้ํามันเบรก ตามน้ําหนักบรรทุก
4.5 ระบบกันสะเทือน ลอหนาเปนแบบอิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง หรือ
ทอรชั่นบาร และเหล็กกันโคลง ลอหลังเปนเพลาแข็งแบบแหนบซอน พรอมโชคอัพไขวทแยงมุม
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-34.6 ระบบไฟฟาใชแบตเตอรี่ ขนาด 12 V.ไมนอยกวา 70 Amp./hr ระบบ Alternator ผลิตกระแสได
ไมนอยกวา 450 Watt พรอมทั้งมีอุปกรณชวยปรับแรงดันแบตเตอรี่ และโคมไฟประจํารถครบถวน
ตามรูปแบบ
4.7 ทอไอเสียมีอุปกรณปองกันสารมลพิษ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
4.8 ยางลอ เปนแบบเรเดียลขนาดไมต่ํากวา 215/70R15
4.9 กระทะลอ เปนแบบอัลลอยส ขนาด 15 นิ้ว
4.10 ความยาวชวงลอ ระหวางลอหนา และลอหลัง ไมต่ํากวา 2,850 mm.
5. อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ
5.1 ยางอะไหลเรเดียลพรอมกระทะลอ
จํานวน 1 ชุด
5.2 แมแรงยกรถพรอมดาม
จํานวน 1 ชุด
5.3 ประแจถอดนอตลอ
จํานวน 1 อัน
5.4 เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของบริษทั ผูผลิต
จํานวน 1 ชุด
5.5 หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษารถยนตประจํารถ(ภาษาไทย)
จํานวน 1 ชุด
5.6 บัตรบํารุงรักษาฟรี ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผูแทนจําหนายกําหนด จํานวน 1 ชุด
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ตองรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กม.สุดแตอยางใด
อยางหนึ่งจะถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ ผูขายจะตองรับผิดชอบซอมเปลี่ยนอะไหลให
โดยไมคิดมูลคาเวนแตกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
6.2 การนํารถยนตเขาบํารุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กําหนดสามารถนํารถยนตเขารับบริการที่
ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
6.3 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบหรือแคตตาลอคตัวจริงแสดงยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต
6.4 ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและรวมภาษีโภคภัณฑแลว
6.5 จัดทําประกันภัยรถยนต ประเภทภาคบังคับ(พรบ.บุคคลที่ 3 ) ตามพระราชบัญญัติคุมครองประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 ในวันสงมอบรถยนต
6.6 เติมน้ํามันเต็มถังในวันสงมอบรถยนต
---------------------------

รายการที่ 2 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีชองวางหลังคนขับ
พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก ขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 12 คัน
1. ความตองการ เปนรถกระบะบรรทุกขนาดไมต่ํากวา 1 ตัน ชนิดเครื่องยนตดีเซล
แบบมีชองวางหลังคนขับพรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็กขับเคลื่อน 2 ลอ
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เปนยานพาหนะและขนสง
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-43. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนรถกระบะบรรทุก ขนาดน้ําหนักไมต่ํากวา 1 ตัน ชนิดเครื่องยนตดีเซล แบบมีชองวางหลังคนขับ
2 ประตู สามารถโดยสารไดไมนอยกวา 5 ทีน่ ั่ง
3.2 ตอนหนาเปนเกงภายในหองโดยสาร มีเบาะที่นั่งมี 2 แถว แถวหนาสามารถเลื่อนปรับระดับการใชงาน
ตามความตองการได และมีพนักกันกระแทกศีรษะพรอมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไมนอยกวา 2 ที่นั่ง มีระบบ
ถุงลมนิรภัย(AIR BAG) อยางนอย 1 จุด ดานคนขับ และชองวางดานหลังคนขับเปนแบบประตูแคบเปดได
3.3 กระจกหนาแบบนิรภัย 2 ชั้น , กระจกประตูหมุนขึ้น – ลงได ควบคุมการทํางานดวยระบบไฟฟา ทั้ง 2 บาน
ประตูเปด-ปดดวยระบบเซ็นทรัลลอคทั้งสองขาง พรอมกุญแจรีโมท และมีกระจกมอง ขางรถ ทั้งขางซาย
และขางขวา พับเก็บไดควบคุมดวยระบบไฟฟา
3.5 กระจกทั้งหมด เปนแบบนิรภัย ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถปองกันรังสี UV ความทึบแสง
ไมนอยกวา 60% , กระจกบังลม หนาคนขับติดฟลมกรองแสงเต็มพื้นที่ปองกันรังสี UV ได ความทึบแสง 40%
3.5 มีเครื่องปรับอากาศ ใชสารทําความเย็น R 134a แบบฝงในคอนโซล กระจายความเย็นไดทั่วหองโดยสาร
3.6 มีวิทยุ-ซีดี พรอมลําโพง อยางนอย 4 ตัว
3.7 ตอนหลังเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูป
3.7.1 ติดตั้งหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก ความสูงจากขอบกระบะไมนอยกวา 80 ซม.พื้นผิวภายนอก
เรียบ พนสีเดียวกับตัวรถ ดานขางซายและขวาเปนชองหนาตางกระจก ขางละ 2 บาน สามารถ
เลื่อน เปด-ปด และลอคได มีซีลปองกันน้ํารั่วระหวางกระบะและเกง
3.7.2 ฝาทายเปนกระจกใสขนาดเหมาะสมที่มีทัศนวิสัยที่ผูขับขี่สามารถมองเห็นไดชดั เจน สามารถเปดไดสูง
โดยมีโชคอัพชวย 2 ตัว และมีกุญแจเปด-ปด ลอกได
3.7.3 มีไฟเพดาน ขนาดไมนอยกวา 10 วัตต จํานวนอยางนอย 1 ดวง พรอมสวิทซเปด-ปด
3.8 กระจกทั้งหมด รวมกระจกหลังคาไฟเบอรกลาสเปนแบบนิรภัย ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐาน
สามารถปองกันรังสี UV ความทึบแสงไมนอยกวา 60% , กระจกบังลม หนาคนขับติดฟลมกรองแสง
เต็มพื้นที่ปองกันรังสี UV ได ความทึบแสง 40%
3.9 เปนรถยนตรุนใหม สภาพใหมไมเคยใชงานมากอน
3.10 พนสารเคลือบกันสนิมอยางดี มีใบรับประกันคุณภาพไมนอยกวา 5 ป
3.11 ตัวรถยนตเปนสีขาว
4.คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบเครื่องยนต เปนเครื่องยนตดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบจายน้ํามันไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบ
คอมมอนเรล เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 CC.
ระบายความรอนดวยน้ํา
4.2 ระบบสงกําลัง
4.2.1 คลัทซเปนแบบชนิดจานแหงแผนเดียว ควบคุมการทํางานดวยไฮโดรลิคหรือกลไก
4.2.2 เกียรเปนแบบเกียรกระปุกประกอบดวยเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และเกียรถอยหลัง 1 เกียร
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-54.3 ระบบพวงมาลัยเปนแบบแร็คแอนดพีเนี่ยน หรือ ลูกปนหมุนวน พรอมระบบเพาเวอรชวยควบคุม
ขับเคลื่อนทางดานขวา
4.4 ระบบหามลอ แบบไฮดรอลิค แยก 2 วงจร ลอหนาเปนแบบดีสเบรค ลอหลังเปนแบบดรัมเบรก
พรอมหมอลมชวยเบรค เบรคมือ และมีระบบปองกันลอล็อค(ABS)
4.5 ระบบกันสะเทือน ลอหนาเปนแบบอิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยสสปริง และเหล็กกันโคลง
หรือทอรชั่นบารพรอมเหล็กกันโคลง ลอหลังเปนแบบเพลาแข็งแหนบซอน พรอมโชคอัพไขวทแยงมุม
4.6 ระบบไฟฟาใชแบตเตอรี่ ขนาด 12 V. ไมนอยกวา 70 Amp./hr ระบบ Alternator ผลิตกระแสไดไมนอยกวา
450 Watt พรอมทั้งมีอุปกรณชวยปรับแรงดันแบตเตอรี่ และโคมไฟประจํารถครบถวนตามรูปแบบ
4.7 ทอไอเสียมีอุปกรณปองกันสารมลพิษเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
4.8 ยางลอ เปนแบบเรเดียล ขนาดไมต่ํากวา 215/70R15
4.9 กระทะลอขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว เปนแบบอัลลอยส ยี่หอเดียวกันกับตัวรถหรือเทียบเทา
4.10 ความยาวชวงลอ ระหวางลอหนา และลอหลัง ไมต่ํากวา 2,850 mm.
5. อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ
5.1 ยางอะไหลเรเดียลพรอมกระทะลอ
จํานวน 1 ชุด
5.2 แมแรงยกรถพรอมดาม
จํานวน 1 ชุด
5.3 ประแจถอดนอตลอ
จํานวน 1 อัน
5.4 เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต
จํานวน 1 ชุด
5.5 หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษารถยนตประจํารถ(ภาษาไทย)
จํานวน 1 ชุด
5.6 บัตรเขาบํารุงรักษาฟรี ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผูแทนจําหนายกําหนด จํานวน 1 ชุด
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ตองรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กม.
สุดแตอยางใด อยางหนึ่งจะถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ ผูขายจะตอง
รับผิดชอบซอมเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคาเวนแตกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
6.2 การนํารถยนตเขาบํารุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กําหนดสามารถนํารถยนต
เขารับบริการที่ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
6.3 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบหรือแคตตาลอกตัวจริงแสดง ยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต
6.4 ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและรวมภาษีโภคภัณฑแลว
6.5 จัดทําประกันภัยรถยนต ประเภทภาคบังคับ(พรบ.บุคคลที่ 3 ) ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 ในวันสงมอบรถยนต
6.6 เติมน้ํามันเต็มถังในวันสงมอบรถยนต
7. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
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-68.วงเงินในการจัดหา
เงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) เพื่อดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 618,000.-บาท เปนเงิน 1,236,000.-บาท
รายการที่ 2 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบมีชองวางหลังคนขับ
พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 12 คัน ๆ ละ 564,000.-บาท เปนเงิน 6,768,000.-บาท
จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,004,000.-บาท(แปดลานสี่พันบาทถวน)
จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553 (เงินบํารุง)
9. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุมบริหารงานทั่ว ไป สํานัก งานสาธารณสุข จังหวัด ขอนแกน สถานที่ติ ด ตอเพื่อ
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะวิจ ารณหรือแสดงความคิด เห็น โดยเปด เผยตัว ไดที่
1. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131, 0 4322 7662
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง e-mail
stors@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที.่ ...14 กันยายน 2553.... ถึงวันที.่ .17 กันยายน 2553....
------------------------(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง....
(ลงชื่อ)....บุญยงค ลนเหลือ....
(ลงชื่อ)...เฉลิมชัย ใจยงค.....
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
(นายบุญยงค ลนเหลือ)
(นายเฉลิมชัย ใจยงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ลงชื่อ)...ราเชล แสนกิจตะ.....
(นายราเชล แสนกิจตะ)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ)...งามตา รัตนมาลี....
(นางงามตา รัตนมาลี)
เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ)...คิมหันต ยงรัตนกิจ....
(นายคิมหันต ยงรัตนกิจ)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553
(เงินบํารุง) จํานวน 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 2 คัน
รายการที่ 2 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบมีชองวางหลังคนขับ
พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 12 คัน
จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553 (เงินบํารุง)
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที…
่ ……/2553 ลงวันที่…………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแล
ว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผล
ประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขอซื้อ
เอกสาร
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-2กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ..........................................
ระหวางเวลา.................น. ถึงเวลา.................น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ......................................................
เวลา.................น. ถึง.....................น. ณ................................................................
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท (หารอย
บาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที…
่ ...........................
ถึงวันที.่ ............................ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125, 0 4322 7662 ในวัน และเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที.่ ..............................พ.ศ.2553

(นายคิมหันต ยงรัตนกิจ)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ราง
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ……..…/2553
การซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง) จํานวน
2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 2 คัน
รายการที่ 2 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบมีชองวางหลังคนขับ
พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 12 คัน
จัดสรรใหแกหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2553 (เงินบํารุง)
ซึง่ พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกสฉบับ
นี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทปี่ ระกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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-22.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไม เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตาม ขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูได รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผเู สนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผเู ขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 12 เดือน นับถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
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-34. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อ
ของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …90…… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ใหแกผูไดรับจัดสรร ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกลาวนี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน ทําการ
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน....-....หนวย เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผเู สนอราคา
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจ ดูรา ง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ ………. …………………………...…ระหวางเวลา………………..น. ถึง……………...น. ณ หองประชุม ชั้น 2
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปน
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปน ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และ แจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวา
มีผเู สนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเ สนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปน
ผูทิ้งงาน
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-4ผูเ สนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเ สนอราคาที่ มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสัง่ ดัง
กลาวตอ
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผแู ทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไข
ขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือ ขอขัดของไมอาจแกไข
ได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผมู ีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง
เริ่มตนที่ 8,004,000.-บาท (แปดลานสี่พันบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ
(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวดราคาฯ
และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
4.8 กําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ......................................................
เวลา…………………น. ถึงเวลา........................น. ณ................................................
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-55. หลักประกันซอง
5.1 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน
400,200.-บาท (สี่แสนสองรอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวนั ยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (มีผลตั้งแตวันที.่ ..............................................
ถึงวันที.่ ...................................................) รวม...............วันโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผเู สนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
5.2 การยึดหลักประกันซอง จังหวัดขอนแกนจะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด
(2) ผูมีสิทธิเสนอราคามาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
(3) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนด
โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม ขอ 4 แล
ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวน
ที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
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-66.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชี ผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผเู สนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผเู สนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิ
ได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปน
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเ สนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ
7.1 ผูชนะการประมูลซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.4
หรือในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่ รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผชู นะการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับหนวยงานระดับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละ
หนวยงานโดยตรงกับหนวยงาน ภายใน......7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเป
น จํานวนเงินเทากับรอยละ......5.....ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัด
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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-7(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสว นราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คสู ัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ดังนี้
รายการที่ 1 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 2 คัน
รับประกันคุณภาพในระยะเวลา ไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กม.(หนึ่งแสนกิโลเมตร)
สุดแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน
รายการที่ 2 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบมีชองวางหลังคนขับ
พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 12 คัน
รับประกันคุณภาพในระยะเวลา ไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กม.(หนึ่งแสนกิโลเมตร)
สุดแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน
นับแตวันที่ผซู ื้อรับมอบของครบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…ของราคาสิง่ ของที่เสนอขาย
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.5(3) ใหแกจังหวัดกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
-8-/…

-811. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ปงบประมาณ 2553(เงินบํารุง)
- การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาอนุมัตใิ หบริษัท/หางฯ
เปนผูเสนอราคาได ภายใน 7 วันทําการ และในการลงนามในสัญญาซื้อขายผูคาตองแนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน
คาบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสมาในวันลงนามในสัญญาดวย
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น และติดตอขอรับเงินคาครุภัณฑไดที่โรงพยาบาลที่ไดรับจัดสรร
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผขู ายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวา
การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ ลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออืน่
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ แลวจะถอนตัว
ออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น จังหวัดจะริบหลักประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
ดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น ของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน

บัญชีรายละเอียดสถานที่ไดรับจัดสรรครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ
จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อม ป2553
ลําดับ

สถานที่ไดรับจัดสร

1 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ลอ

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันแบบมีชองวาหลังคนขับพรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/
2 เหล็ก ขับเคลื่อน 2 ลอ

จํานวน
(คัน)
2

12

สถานที่ไดรับจัดสรร
1
2

รพ.พล
รพ. สีชมพู

1

สอต.ลอมคอม

รพ.พล

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สอต.โนนขา
สอ.ต.เขานอย
สอ.ต.สงเปอย
สอ.ต.บานเรือ
สอ.บานเปอย
สอ.หวยยาง
สอต.นาหนองทุม
สอ.ต.วังหินลาด
สอต.โนนสะอาด
สอบ.สรางแปน
สอบ.นาโน

รพ.พล
ร.พ.ภูเวียง
ร.พ.ภูเวียง
ร.พ.ภูเวียง
รพ.หนองเรือ
รพ.อุบลรัตน
รพ.ชุมแพ
รพ.ชุมแพ
รพ.ชุมแพ
รพ.บานไผ
รพ.บานไผ

