(ราง)
รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 4 รายการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
--------------------------

1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง จัดซื้อ
ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน ประจําพ.ศ.2556
ป
(เงินบํารุง) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 4 รายการ คือ
รายการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 787,000.-บาท เปนเงิน 1,574,000.-บาท
จัดสรรใหแกรพ.สิรินธร จ.ขอนแกน และ รพ.อุบลรัตน แหงละ 1 คัน
รายการที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ
ตอเติมหลังคาไฟเบอรกลาส จํานวน 7 คัน ๆ ละ 721,700.-บาท เปนเงิน 5,051,900.-บาท
จัดสรรใหแกรพ.สต. ตําบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง, รพ.สต. ตําบลทรายมูล
อ.น้ําพอง, รพ.สต.ตําบลหนองบัว อ.บานฝาง, รพ.สต.บานหวา ตําบลโนนทัน อ.หนองเรือ , รพ.สต. ตําบลวังหิน
อ.หนองสองหอง, รพ.สต. ตําบลหวยโจด อ.กระนวน และ รพ.ภูเวียง
รายการที่ 3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางหลังคนขับ
จํานวน 1 คัน เปนเงิน 688,000.-บาท จัดสรรใหแก รพ.สีชมพู
รายการที่ 4
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก
จํานวน 1 คัน เปนเงิน
527,700.-บาท จัดสรรใหแก รพ.น้ําพอง
รวม 4 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 7,841,600.-บาท(เจ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)
2. วัตถุประสงค
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 4 รายการ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกันใหแกหนวยบริการในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน เพื่อใชเปนยานพาหนะและขนสง
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับจังหวัด
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
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23.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา(ผูเสนอราคา) ไวในขอบเขตของ
งาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
3.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรวมใน
คราวเดียวกัน จํานวน 4 รายการ ดังนี้
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 1 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ
ราคาตอหนวยคันละ 787,000.-บาท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
-----------------------

1. ความตองการ เปนรถกระบะบรรทุกขนาดไมต่ํากวา 1 ตัน ชนิดเครื่องยนตดีเซล ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับแคเบิบ้ล
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชเปนยานพาหนะและขนสง
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนรถกระบะบรรทุก ขนาดไมต่ํากวา 1 ตัน ชนิดเครื่องยนตดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู สามารถ
โดยสารไดไมนอยกวา 5 ที่นั่ง
3.2 ตอนหนาเปนเกงภายในหองโดยสาร มีเบาะที่นั่งมี 2 แถว แถวหนาเปนแบบแยกสามารถเลื่อนปรับตําแหนง
การใชงานและปรับเอนนอน ตามความตองการได โดยเฉพาะเบาะที่นั่งของผูขับขี่สามารถปรับระดับสูงต่ําไดและมี
พนักกันกระแทกศีรษะพรอมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดไมนอยกวา 2 ที่นั่ง แถวหลังสามารถนั่งไดสบาย มีพนักกัน
กระแทกศีรษะพรอมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดไมนอยกวา 2 ที่นั่ง
3.3 กระจกหนาแบบนิรภัย 2 ชั้น , กระจกประตูเลื่อนขึ้น – ลงได ควบคุมการทํางานดวยระบบไฟฟา ทั้ง 4 บาน
ประตูเปด-ปดดวยระบบเซ็นทรัลลอคทั้งสองขาง พรอมกุญแจรีโมท และมีกระจกมองขางรถ ทั้งขางซายและ
ขางขวา ควบคุมดวยระบบไฟฟาและสามารถพับเก็บได
3.4 กระจกทั้งหมด เปนแบบนิรภัย ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถปองกันรังสี UV ความทึบแสง
ไมนอยกวา 60% , กระจกบังลม หนาคนขับติดฟลมกรองแสงเต็มพื้นที่ปองกันรัUV
งสี ได ความทึบแสง40%
3.5 มีเครื่องปรับอากาศใชสารทําความเย็นR 134a แบบฝงในคอนโซล กระจายความเย็นไดทั่วหองโดยสาร
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-33.6 มีวิทยุ-ซีดี พรอมลําโพง ไมนอยกวา 4 ตัว ติดตั้งจากโรงงานผูผลิต
3.7 ตอนหลังเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานของผูผลิต พรอมกระบะLiner
3.8 เปนรถยนตรุนใหม สภาพใหมไมเคยใชงานมากอน
3.9 พนสารเคลือบกันสนิมอยางดี มีใบรับประกันคุณภาพไมนอยกวา 5 ป
3.10 ตัวรถยนตเปนสีขาว
4.คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบเครื่องยนต เปนเครื่องยนตดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบจายน้ํามันไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบ
คอมมอนเรล เทอรโบแปรผัน 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 พรอมระบบเพาเวอรชวยควบคุมขับเคลื่อน
ทางดานขวา
4.4 ระบบหามลอ แบบไฮดรอลิค แยก 2 วงจร ลอหนาเปนแบบดีสเบรก ลอหลังเปนแบบดรัมเบรค พรอม
หมอลมชวยเบรค เบรคมือ และมีวาวลปรับแรงดันน้ํามันเบรกตามน้ําหนักบรรทุก
4.5 ระบบกันสะเทือน ลอหนาเปนแบบอิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง หรือทอรชั่น
บาร และเหล็กกันโคลง ลอหลังเปนเพลาแข็งแบบแหนบซอน พรอมโชคอัพไขวทแยงมุม
4.6 ระบบไฟฟาทั้ง Alternator และแบตเตอรี่ ตามมาตรฐานผูผลิตมีชองตออุปกรณไฟฟาขนาด12โวลต
อยางนอย1ชอง
4.7 ทอไอเสียมีอุปกรณปองกันสารมลพิษ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
4.8 กระทะลอเปนลออัลลอยด ขนาดวงลอไมนอยกวา16นิ้ว ติดตั้งโดยตรงจากโรงงานผูผลิตขนาด
และชนิดของยางเปนไปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
4.9 ความยาวชวงลอ ระหวางลอหนา และลอหลัง ไมต่ํากวา 3,000 mm.
5. อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ
5.1 ยางอะไหลเรเดียลพรอมกระทะลอเหล็ก (ขนาดกระทะลอและยาง
จํานวน 1 ชุด
มีขนาดเทากับลอจริงเปนไปตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต)
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
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ตองรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กม.สุดแตอยางใด
อยางหนึ่งจะถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ ผูขายจะตองรับผิดชอบซอมเปลี่ยนอะไหลให
โดยไมคิดมูลคาเวนแตกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
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-46.2 การนํารถยนตเขาบํารุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กําหนดสามารถนํารถยนตเขารับบริการที่
ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
6.3 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบหรือแคตตาลอคตัวจริงแสดงยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต
6.4 ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและรวมภาษีโภคภัณฑแลว
6.5 จัดทําประกันภัยรถยนต ประเภทภาคบังคับ(พรบ.บุคคลที่ 3 ) ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 ในวันสงมอบรถยนต
6.6 เติมน้ํามันเต็มถังในวันสงมอบรถยนต
6.7 ราคารวมภาษีสรรพสามิต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 2 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางหลังคนขับ
ตอเติมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก ราคาตอหนวยคันละ 721,700.-บาท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
------------------------1.ความตองการ เปนรถกระบะบรรทุกขนาดไมนอยกวา 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ชนิดเครื่องยนตดีเซล
แบบมีชองวางหลังคนขับ(CAB) พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เปนยานพาหนะและขนสง
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนรถกระบะบรรทุก ขนาดน้ําหนักไมต่ํากวา 1 ตัน ชนิดเครื่องยนตดีเซล แบบมีชองวางหลังคนขับ
2 ประตู สามารถโดยสารไดไมนอยกวา 5 ที่นั่ง
3.2 ตอนหนาเปนเกงภายในหองโดยสาร มีเบาะที่นั่งมี 2 แถว แถวหนาเปนแบบแยกสามารถเลื่อนปรับตําแหนง
การใชงาน และปรับเอนนอน ตาม ความตองการได และมีพนักกันกระแทกศีรษะพรอมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุด
ทั้ง 2 ที่นั่ง และชองวางดานหลังคนขับเปนแบบประตูแคบเปดไดพรอมมีเบาะนั่งเปนแถวยาวอีก1แถว
3.3 กระจกหนาแบบนิรภัย 2 ชั้น , กระจกประตูเลื่อนขึ้น – ลงได ควบคุมการทํางานดวยระบบไฟฟา ทั้ง 2 บาน
ประตูเปด-ปดดวยระบบเซ็นทรัลลอคทั้งสองขาง พรอมกุญแจรีโมท และมีกระจกมองขางรถ ทั้งขางซาย
และขางขวาพับเก็บไดควบคุมดวยระบบไฟฟา ที่ปดน้ําฝนดานหนาสามารถปรับตั้งเวลาได
3.4 กระจกทั้งหมด เปนแบบนิรภัย ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถปองกันรังสี UV ความทึบแสง
ไมนอยกวา 60% , กระจกบังลม หนาคนขับติดฟลมกรองแสงเต็มพื้นที่ปองกันรัUV
งสี ได ความทึบแสง 40%
3.5 มีเครื่องปรับอากาศ ใชสารทําความเย็น R 134a แบบฝงในคอนโซล กระจายความเย็นไดทั่วหองโดยสาร
3.6 มีวิทยุ-ซีดี พรอมลําโพง ไมนอยกวา 4 ตัวติดตั้งจากโรงงานผูผลิต
3.7 ตอนหลังเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานของผูผลิต พรอมกระบะ Liner
3.8 ตอนหลังเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูป
3.8.1 ติดตั้งหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก ความสูงจากขอบกระบะไมนอยกวา 80 ซม.พื้นผิวภายนอกเรียบพนสี เดียวกับตัวรถ ดานขางซายและขวาเปนชองหนาตางกระจก ขางละ 2 บาน สามารถเลื่อนเปด-ปด และลอคได
มีซีลปองกันน้ํารั่วระหวางกระบะและเกง
3.8.2 ฝาทายเปนกระจกใสขนาดเหมาะสมที่มีทัศนวิสัยที่ผูขับขี่สามารถมองเห็นไดชัดเจน สามารถเปดไดสูงโดย
มีโชคอัพชวย 2 ตัว และมีกุญแจเปด-ปด ลอกได
3.8.3 มีไฟเพดาน ขนาดไมนอยกวา 10 วัตต จํานวนอยางนอย 1 ดวง พรอมสวิทซเปด-ปด
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-53.8.4 กระจกหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็กเปนแบบนิรภัย ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถปองกันรังสี UV
ความทึบแสงไมนอยกวา 60%
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
คอมมอนเรลเทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 CC. ระบาย
ความรอนดวยน้ํา
4.2 ระบบสงกําลัง
4.2.1 คลัทซเปนแบบชนิดจานแหงแผนเดียว ควบคุมการทํางานดวยไฮโดรลิคหรือกลไก
4.2.2 เกียรเปนแบบเกียรกระปุกประกอบดวยเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และเกียรถอยหลัง 1 เกียร
4.3 ระบบพวงมาลัยเปนแบบแร็คแอนดพีเนี่ยน หรือ ลูกปนหมุนวน พรอมระบบเพาเวอรชวยควบคุม
ขับเคลื่อนทางดานขวา
4.4 ระบบหามลอ แบบไฮดรอลิค แยก 2 วงจร ลอหนาเปนแบบดีสเบรค ลอหลังเปนแบบดรัมเบรค พรอม
หมอลมชวยเบรคเบรคมือ และมีวาลวปรับแรงดันน้ํามันเบรคตามน้ําหนักบรรทุก
4.5 ระบบกันสะเทือน ลอหนาเปนแบบอิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยสสปริง และเหล็กกันโคลง หรือทอรชั่น
บารพรอมเหล็กกันโคลง ลอหลังเปนแบบเพลาแข็งแหนบซอน พรอมโชคอัพไขวทแยงมุม
4.6 ระบบไฟฟาทั้ง Alternator และแบตเตอรี่ ตามมาตรฐานผูผลิตมีชองตออุปกรณไฟฟาขนาด12โวลตอยาง
นอย1ชอง
4.7 ทอไอเสียมีอุปกรณปองกันสารมลพิษเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
4.8 กระทะลอเปนลออัลลอยขนาดวงลอไมนอยกวา16นิ้วติดตั้งโดยตรงจากโรงงานผูผลิต ขนาดและชนิดของยาง
เปนไปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
4.9 ความยาวชวงลอ ระหวางลอหนา และลอหลัง ไมต่ํากวา 3,000 mm.
5. อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ
5.1 ยางอะไหลเรเดียลพรอมกระทะลอเหล็ก (ขนาดกระทะลอและยาง
จํานวน 1 ชุด
มีขนาดเทากับลอจริงเปนไปตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต)
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
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ตองรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กม.สุดแตอยางใด
อยางหนึ่งจะถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ ผูขายจะตองรับผิดชอบซอมเปลี่ยน
อะไหลใหโดยไมคิดมูลคาเวนแตกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
6.2 การนํารถยนตเขาบํารุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กําหนดสามารถนํารถยนตเขารับบริการที่
ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
6.3 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบหรือแคตตาลอกตัวจริงแสดง ยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต
6.4 ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและรวมภาษีโภคภัณฑแลว
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-66.5 จัดทําประกันภัยรถยนต ประเภทภาคบังคับ(พรบ.บุคคลที่ 3 ) ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 ในวันสงมอบรถยนต
6.6 เติมน้ํามันเต็มถังในวันสงมอบรถยนต
6.7 ราคารวมภาษีสรรพสามิต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 3 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางหลังคนขับ(CAB)
ราคาคันละ 688,000.-บาท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
----------------------------1.ความตองการ เปนรถกระบะบรรทุกขนาดไมนอยกวา 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ชนิดเครื่องยนตดีเซล
แบบมีชองวางหลังคนขับ(CAB)
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เปนยานพาหนะและขนสง
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนรถกระบะบรรทุก ขนาดน้ําหนักไมต่ํากวา 1 ตัน ชนิดเครื่องยนตดีเซล แบบมีชองวางหลังคนขับ
2 ประตู สามารถโดยสารไดไมนอยกวา 5 ที่นั่ง
3.2 ตอนหนาเปนเกงภายในหองโดยสาร มีเบาะที่นั่งมี 2 แถว แถวหนาเปนแบบแยกสามารถเลื่อนปรับตําแหนง
การใชงาน และปรับเอนนอน ตาม ความตองการได และมีพนักกันกระแทกศีรษะพรอมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไมนอย กวา 2 ที่นั่ง และชองวางดานหลังคนขับเปนแบบประตูแคบเปดได
3.3 กระจกหนาแบบนิรภัย 2 ชั้น , กระจกประตูเลื่อนขึ้น – ลงได ควบคุมการทํางานดวยระบบไฟฟา ทั้ง 2 บาน
ประตูเปด-ปดดวยระบบเซ็นทรัลลอคทั้งสองขาง พรอมกุญแจรีโมท และมีกระจกมองขางรถ ทั้งขางซาย และขางขวา พับเก็บไดควบคุมดวยระบบไฟฟา ที่ปดน้ําฝนดานหนาสามารถปรับตั้งเวลาได
3.4 กระจกทั้งหมด เปนแบบนิรภัย ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถปองกันรังสี UV ความทึบแสง
ไมนอยกวา 60% , กระจกบังลม หนาคนขับติดฟลมกรองแสงเต็มพื้นที่ปองกันรัUV
งสี ได ความทึบแสง 40%
3.5มีเครื่องปรับอากาศ ใชสารทําความเย็น R 134a แบบฝงในคอนโซล กระจายความเย็นไดทั่วหองโดยสาร
3.6 มีวิทยุ-ซีดี พรอมลําโพง ไมนอยกวา 4 ตัวติดตั้งจากโรงงานผูผลิต
3.7 ตอนหลังเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานของผูผลิต พรอมกระบะ Liner
3.8 เปนรถยนตรุนใหม สภาพใหมไมเคยใชงานมากอน
3.9 พนสารเคลือบกันสนิมอยางดี มีใบรับประกันคุณภาพไมนอยกวา 5 ป
3.10 ตัวรถยนตเปนสีขาว
4.คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบเครื่องยนต เปนเครื่องยนตดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบจายน้ํามันไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบ
คอมมอนเรลเทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 CC. ระบาย
ความรอนดวยน้ํา
4.2 ระบบสงกําลัง
4.2.1 คลัทซเปนแบบชนิดจานแหงแผนเดียว ควบคุมการทํางานดวยไฮโดรลิคหรือกลไก
4.2.2 เกียรเปนแบบเกียรกระปุกประกอบดวยเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และเกียรถอยหลัง 1 เกียร
4.3 ระบบพวงมาลัยเปนแบบแร็คแอนดพีเนี่ยน หรือ ลูกปนหมุนวน พรอมระบบเพาเวอรชวยควบคุม ขับเคลื่อน
ทางดานขวา
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-74.4 ระบบหามลอ แบบไฮดรอลิค แยก 2 วงจร ลอหนาเปนแบบดีสเบรค ลอหลังเปนแบบดรัมเบรค พรอม
หมอลมชวยเบรคเบรคมือ และมีวาสวปรับแรงดันน้ํามันเบรคตามน้ําหนักบรรทุก
4.5 ระบบกันสะเทือน ลอหนาเปนแบบอิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยสสปริง และเหล็กกันโคลง หรือทอรชั่น
บารพรอมเหล็กกันโคลง ลอหลังเปนแบบเพลาแข็งแหนบซอน พรอมโชคอัพไขวทแยงมุม
4.6 ระบบไฟฟาทั้ง Alternator และแบตเตอรี่ ตามมาตรฐานผูผลิตมีชองตออุปกรณไฟฟาขนาด12โวลตอยาง
นอย1ชอง
4.7 ทอไอเสียมีอุปกรณปองกันสารมลพิษเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
4.8กระทะลอเปนลออัลลอยขนาดวงลอไมนอยกวา16นิ้วติดตั้งโดยตรงจากโรงงานผูผลิต ขนาดและชนิดของยาง
เปนไปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
4.9 ความยาวชวงลอ ระหวางลอหนา และลอหลัง ไมต่ํากวา 3,000 mm.
5. อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ
5.1 ยางอะไหลเรเดียลพรอมกระทะลอเหล็ก (ขนาดกระทะลอและยางจํานวน 1 ชุด
มีขนาดเทากับลอจริงเปนไปตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต)
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
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ตองรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กม.สุดแตอยางใด
อยางหนึ่งจะถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ ผูขายจะตองรับผิดชอบซอมเปลี่ยน
อะไหลใหโดยไมคิดมูลคาเวนแตกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
6.2 การนํารถยนตเขาบํารุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กําหนดสามารถนํารถยนตเขารับบริการที่
ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
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
6.7 ราคารวมภาษีสรรพสามิต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
รายการที่ 4 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก
ราคาตอหนวยคันละ 527,700.-บาท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
------------------------1.ความตองการ เปนรถกระบะบรรทุกขนาดไมนอยกวา 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ชนิดเครื่องยนตดีเซล
พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก
2.วัตถุประสงคในการใชงาน เปนยานพาหนะและขนสง
-8-/...
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3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนรถกระบะบรรทุก ขนาดน้ําหนักไมต่ํากวา 1 ตัน ชนิดเครื่องยนตดีเซล สามารถโดยสารไดไมนอยกวา 2
ที่นั่ง
3.2 ตอนหนาเปนเกงภายในหองโดยสาร มีเบาะที่นั่งมี 1 แถว มีพนักกันกระแทกศีรษะพรอมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
แบบ 3 จุดทั้ง 2 ที่นั่ง
3.3 ที่ปดน้ําฝนดานหนาสามารถปรับตั้งเวลาได
3.5 กระจกทั้งหมด เปนแบบนิรภัย ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถปองกันรังสี UV ความทึบแสง
ไมนอยกวา 60% , กระจกบังลม หนาคนขับติดฟลมกรองแสงเต็มพื้นที่ปองกันรัUV
งสี ได ความทึบแสง 40%
3.5 มีเครื่องปรับอากาศ ใชสารทําความเย็น R 134a แบบฝงในคอนโซล กระจายความเย็นไดทั่วหองโดยสาร
3.6 มีวิทยุ-ซีดี พรอมลําโพง ไมนอยกวา 2 ตัวติดตั้งจากโรงงานผูผลิต
3.7 ตอนหลังเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานของผูผลิต พรอมกระบะ Liner
3.8 ตอนหลังเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูป
3.8.1 ติดตั้งหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก ความสูงจากขอบกระบะไมนอยกวา 80 ซม.พื้นผิวภายนอกเรียบพนสี เดียวกับตัวรถ ดานขางซายและขวาเปนชองหนาตางกระจก ขางละ 2 บาน สามารถเลื่อนเปด-ปด และลอคได
มีซีลปองกันน้ํารั่วระหวางกระบะและเกง
3.8.2 ฝาทายเปนกระจกใสขนาดเหมาะสมที่มีทัศนวิสัยที่ผูขับขี่สามารถมองเห็นไดชัดเจน สามารถเปดไดสูงโดย
มีโชคอัพชวย 2 ตัว และมีกุญแจเปด-ปด ลอกได
3.8.3 มีไฟเพดาน ขนาดไมนอยกวา 10 วัตต จํานวนอยางนอย 1 ดวง พรอมสวิทซเปด-ปด
3.8.4 กระจกหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถปองกันรังสี UV ความทึบแสง
ไมนอยกวา 60%
3.8.5 มีถุงลมคูหนา
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
คอมมอนเรลเทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 CC. ระบาย
ความรอนดวยน้ํา
4.2 ระบบสงกําลัง
4.2.1 คลัทซเปนแบบชนิดจานแหงแผนเดียว ควบคุมการทํางานดวยไฮโดรลิคหรือกลไก
4.2.2 เกียรเปนแบบเกียรกระปุกประกอบดวยเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และเกียรถอยหลัง 1 เกียร
4.3 ระบบพวงมาลัยเปนแบบแร็คแอนดพีเนี่ยน หรือ ลูกปนหมุนวน พรอมระบบเพาเวอรชวยควบคุม
ขับเคลื่อนทางดานขวา
4.4 ระบบหามลอ แบบไฮดรอลิค แยก 2 วงจร ลอหนาเปนแบบดีสเบรค ลอหลังเปนแบบดรัมเบรค พรอม
หมอลมชวยเบรคเบรคมือ และมีวาลวปรับแรงดันน้ํามันเบรคตามน้ําหนักบรรทุก
4.5 ระบบกันสะเทือน ลอหนาเปนแบบอิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยสสปริง และเหล็กกันโคลง หรือทอรชั่น
บารพรอมเหล็กกันโคลง ลอหลังเปนแบบเพลาแข็งแหนบซอน พรอมโชคอัพไขวทแยงมุม
4.6 ระบบไฟฟาทั้ง Alternator และแบตเตอรี่ ตามมาตรฐานผูผลิต
4.7 ทอไอเสียมีอุปกรณปองกันสารมลพิษเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
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-94.8 กระทะลอเปนแบบกระทะเหล็กหรือดีกวา ขนาดวงลอไมนอยกวา 15 นิ้ว ติดตั้งโดยตรงจากโรงงานผูผลิต
ขนาดและชนิดของยางเปนไปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
4.9 ความยาวชวงลอ ระหวางลอหนา และลอหลัง ไมต่ํากวา 3,000 mm.
5. อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ
5.1 ยางอะไหลเรเดียลพรอมกระทะลอเหล็ก (ขนาดกระทะลอและยาง
จํานวน 1 ชุด
มีขนาดเทากับลอจริงเปนไปตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต)
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
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ตองรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กม.สุดแตอยางใด
อยางหนึ่งจะถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ ผูขายจะตองรับผิดชอบซอมเปลี่ยน
อะไหลใหโดยไมคิดมูลคาเวนแตกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
6.2 การนํารถยนตเขาบํารุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กําหนดสามารถนํารถยนตเขารับบริการที่
ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
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
6.7 ราคารวมภาษีสรรพสามิต
5. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
6.วงเงินในการจัดหา
6.1 จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน ปพ.ศ.2556(เงินบํารุง)
เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 4 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น
7,841,600.-บาท(เจ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)
6.2 ราคากลางในการจัดซื้อภายในวงเงิน 7,841,600.-บาท(เจ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)
7.ในการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน)
จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวนบาทถวน)จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
8. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่
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-101. ทางไปรษณีย สงถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
108 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
2. โทรศัพท
0 4322 1125 ตอ 131
3. โทรสาร
0 4322 7662
4. ทาง
e-mail
stores@kkpho.go.th
5.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที่...10 มกราคม 2257..... ถึงวันที่....13 มกราคม 2557.......
------------------------(ลงชื่อ)..ครรชิต เจิมจิตรผอง..
(นายครรชิต เจิมจิตรผอง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).สุมิตรชัย คําเขาแดง..
(นายสุมิตรชัย คําเขาแดง)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรรมการ

(ลงชื่อ).ราเชล แสนกิจตะ..
(นายราเชล แสนกิจตะ)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ)...รันยู พลเดช....
(นายรันยู พลเดช)
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
กรรมการ

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

ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
---------------------จังหวัดขอนแกน มีความประสงคประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) จัดซื้อดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน ประจําป
พ.ศ.2556(เงินบํารุง) ใหแหน
ก วยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน
จํานวน 4 รายการ คือ
รายการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 2 คัน จัดสรรใหแกรพ.สิรินธร จ.ขอนแกน และ รพ.อุบลรัตน แหงละ 1 คัน
รายการที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ
ตอเติมหลังคาไฟเบอรกลาส จํานวน 7 คัน
จัดสรรใหแกรพ.สต. ตําบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง, รพ.สต. ตําบลทรายมูล
อ.น้ําพอง, รพ.สต.ตําบลหนองบัว อ.บานฝาง, รพ.สต.บานหวา ตําบลโนนทัน อ.หนองเรือ , รพ.สต. ตําบลวังหิน
อ.หนองสองหอง, รพ.สต. ตําบลหวยโจด อ.กระนวน และ รพ.ภูเวียง
รายการที่ 3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางหลังคนขับ
จํานวน 1 คัน จัดสรรใหแก รพ.สีชมพู
รายการที่ 4
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก
จํานวน 1 คัน
จัดสรรใหแก รพ.น้ําพอง
รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ …8…/2557 ลงวันที่…………………………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
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-25. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) ไวใน
ขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
ผูประสงคจะเสนอราคาตองขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูขเอกสาร
อซื้อ
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่......................................
ระหวางเวลา…...............น. ถึงเวลา...................น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่.......................................
เวลา.................น. ถึง.................น. ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จํากัด อาคารสิริคุณากร ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ ….........................................
ถึงวันที่.......................................หรือดูรายละเอียดไดที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 4322 1125ตอ 131 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่..............มกราคม พ.ศ.2557

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ....8.../2557
การซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ……………...................
--------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)จัดซื้อ ดวยเงิน งบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
จังหวัดขอนแกน ประจําปพ.ศ.2556(เงินบํารุง) ใหแก หนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จํานวน 4 รายการ คือ
รายการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 2 คัน จัดสรรใหแกรพ.สิรินธร จ.ขอนแกน และ รพ.อุบลรัตน แหงละ 1 คัน
รายการที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ
ตอเติมหลังคาไฟเบอรกลาส จํานวน 7 คัน
จัดสรรใหแกรพ.สต. ตําบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง, รพ.สต. ตําบลทรายมูล
อ.น้ําพอง, รพ.สต.ตําบลหนองบัว อ.บานฝาง, รพ.สต.บานหวา ตําบลโนนทัน อ.หนองเรือ , รพ.สต. ตําบลวังหิน
อ.หนองสองหอง, รพ.สต. ตําบลหวยโจด อ.กระนวน และ รพ.ภูเวียง
รายการที่ 3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางหลังคนขับ
จํานวน 1 คัน จัดสรรใหแก รพ.สีชมพู
รายการที่ 4
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส/เหล็ก
จํานวน 1 คัน
จัดสรรใหแก รพ.น้ําพอง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด 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) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 สถานที่ไดรับจัดสรร
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
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-22.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการให
หนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา)
ไวในขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
2.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) กับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนา
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนใหญ
ราย พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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-3(6)สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนผูคากับภาครัใฐนระบบ e-GP พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา(ถามี)
(3)หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …60… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูประสงค
จะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - รายการขางตน เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแประสงค
กผู จะเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่..8.../2557 ลงวันที่............................. ........................... ” ยื่น
ตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……….……………………….ตั้งแตเวลา …13.30 ..น. ถึงเวลา..
14.30..น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
-4-/...

-4คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อให
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง เริ่มตนที่
7,841,600.-บาท (เจ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
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-5(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้งละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเสนอราคา ในวันที่.......................................ตั้งแตเวลา...............น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตอง
ทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
392,080.-บาท (สามแสนเกาหมื่นสองพันแปดสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา(มีผลตั้งแตวันที่...............................
ถึงวันที่..........................................) รวม.......................วัน โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ(1)1.5
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ จังหวัดจะพิจตัารณา
ดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน ประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
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ดังตอไปนี้

-66.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโย
ชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปน ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนนต
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน 5 วันทําการ ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.4 หรือ
ในกรณีที่หนวยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับจังหวัดเจาของงบประมาณแตละจังหวัด โดยตรงกับหนวยงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ......5.....ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดัง ตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
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-7(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจง
เวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิของ
ดขึ้น
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ทั้ง 4 รายการ ดังนี้
9.1 ตองรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กม.
สุดแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ ผูขายจะตองรับผิดชอบซอม
เปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคาเวนแตกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ นับถัดจากวันสงมอบของครบถวนเปนตนไป หากเกิดความชํารุดบกพรองในการใชงานปกติ
ผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน
..15..วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ……-…..…ของราคาสิ่งของที่
เสนอขายแตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.5(3) ใหแกจังหวัดกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ.2556(เงินบํารุง)
- การจายเงิน ผูเสนอราคาไดจะตองสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
ตามสัญญากอนแลวเทานั้น
11.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
-8-/...

-8(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิ
การชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดฯ
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)มิฉะนั้น จังหวัด
จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดขอนแกน
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ.2557

หมายเหตุ
1. ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
2. ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3. การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยัน
ราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ 15 เมษายน 2549 กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 20 เมษายน 2549 และกําหนด
ยืนราคา 30 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซอง คือ วันที่ 15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2549และนับ
ตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ 15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวย
นับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลด
ราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 311,314 บาท ให
กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท
คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 89,135 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุด
ของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม
นอยกวาครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000 บาท ได และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคา
รวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

