( สำเนา )
ประกาศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ สาย ขส. รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้าน
หลังพลขับ จำนวน ๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ สาย ขส. รถยนต์
บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน ๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๘๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ยานพาหนะหรือ
จำนวน
๑
คัน
รถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลค่ายเม็งราย
มหาราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ
www.fortmengraihospital.com/index๑.php หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๕๓๗๑๗๖๔๙ ต่อ ๔๑๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล
(พันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล)
ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
จำรัส อินมาสม
(จ่าสิบเอกจำรัส อินมาสม)
นายทหาร พลาธิการ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
โดย จ่าสิบเอกจำรัส อินมาสม นายทหาร พลาธิการ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๔

ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR)
การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
........................................................................................
1. ความเป็นมา
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งอยู่เลขที่ 256 หมู่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็น
สถานพยาบาลในสังกัดกองทัพบก มีภารกิจหลักในการให้บริการและสนับสนุนทางการแพทย์ให้แก่กำลังพลและครอบครัว
ในพื้น ที่รับ ผิ ดชอบ และประชาชนทั่ วไป ตลอดจนการออกให้ บริการทางการแพทย์นอกพื้ นที่ตั้งหน่วย (หน่ว ยแพทย์
เคลื่อนที่) ในสถานการณ์ต่างๆ งานด้านธุรการการของหน่วย และภารกิจอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จึงมีความ
จำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะในการปฏิบัติราชการ และจำเป็นต้องจัดหารถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุน
การให้บริการและการสนับสนุนทางการแพทย์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนภารกิจ การให้บริการและสนับสนุน ทางการแพทย์ให้แก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการออกให้บริการทางการแพทย์นอกพื้นที่ตั้งหน่วย (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่) ในสถานการณ์
ต่างๆ งานด้านธุรการการของหน่วย และภารกิจอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จึง
มีความจำเป็นต้องจัดหารถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ มีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 1 คัน เพื่อ
สนับสนุนการให้บริการและการสนับสนุนทางการแพทย์ มีความเหมาะสมในการให้บริการทางการแพทย์และการสนับสนุน
แก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ และบุคคลทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน
ในราชการของหน่วย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ต่อไป
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องเป็นผู้มีหนังสือรับรอง
ผลงานเกี่ยวกับการจัดซื้อยานพาหนะและการให้บริการซ่อมบำรุง ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี ถึงปัจจุบัน ปีใดปีหนึ่งเฉพาะสัญญา

เดียว มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ ที่เชื่อถือ
ได้ โดยยื่ นสำเนาหนังสือรับรองผลงานจากผู้ ซื้อดังกล่าว พร้อมกับการยื่ นใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ ข ายต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government
Procurement : e – GP)
3.11 ผู้ ข ายซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
3.12 ผู้ขายต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่ นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตนั้นๆ (ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่าย)
3.14 ผู้ขายต้องนัดประชุม เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดซื้อ (Kick off Meeting) เพื่อชี้แจงรายละเอียดนัดหมาย
ร่วมกับทาง โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
3.15 ผู้ขายต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่ างๆ และต้องดูแลรับผิดชอบการติดตั้งครุภัณฑ์จนสามารถใช้งานได้อย่าง
สมบู ร ณ์ ต ามคุ ณ ลั ก ษณะและความสามารถของระบบที่ ก ำหนดไว้ ก่ อ นการส่ งมอบและการตรวจรั บ ครุ ภั ณ ฑ์ ให้ ท าง
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
3.16 เมื่อได้รับการแจ้งแก้ไขปัญหาจากผู้ซื้อผู้ขายต้องแจ้งยืนยันการรับทราบปัญหาและต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือราชการ โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3.17 ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ e-mail address ผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ให้กับผู้ซื้อเพื่อใช้สำหรับการ
ติดต่อประสานงานเป็นอย่างน้อยดังนี้
(1) ผู้ประสานงานทั่วไป
(2) ผู้ดูแลด้านเทคนิค
(3) ผู้จัดการการจัดซื้อ
(4) ผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจของผู้ขายหรือผู้รับจ้างกรณีการประสานงานในกรณีอื่นๆ ประสบปัญหา
3.18 การดำเนินการอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามสัญญาฯ และหลักวิชาการที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละสาขา
วิชาชีพให้ทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.19 ผู้ขายต้องแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่างคุณสมบัติที่ โรงพยาบาลค่ายเม็งราย
มหาราช กำหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าที่เสนอราคาโดยแสดงว่ าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อกำหนดหรือดีกว่าทั้งนี้
จะต้องทำเครื่องหมายหรือส่วนข้อกำหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารออ้างอิงให้

3.20 ในกรณีที่เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องใส่หมายเลขเอกสารภาษาอังกฤษให้ตรงกับ
คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่นำเสนอและตรงกับหมายเลขที่กำหนดจาก โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
3.21 ผู้ขายจะต้องแนบแคตตาล็อกที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ์นำเสนอแต่ละชิ้น
3.22 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการยกเข้าไปยังที่ติดตั้ง
และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขายเองทั้งสิ้น
3.23 ผู้ขายจะต้องส่งรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานการติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ซื้อ โดย
สม่ำเสมอเป็นรายอาทิตย์และสิ้นสุดเมื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
3.24 ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บริการอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย , เชียงใหม่ , พะเยา , ลำปาง) เพื่อความ
สะดวกในการรับบริการของผู้ซื้อในการเข้าใช้บริการ
4. หลักฐานการยื่นข้องเสนอ
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารรับ รองการจดทะเบียนนิติบุคล มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการ
พิจารณา
4.2 สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการทำการค้า
หรือการประกอบธุรกิจของบุคคลนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
4.3 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน มา
พร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
4.4 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งแจ้ ง รายละเอี ย ดให้ ชั ด เจน ระบุ ยี่ ห้ อ รุ่ น แหล่ งผลิ ต ของรถในใบเสนอราคาและแนบ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอ แคตตาล็อก (CATALOG) มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการ
พิจารณา
4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารซึ่งแสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดย
กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จะต้องแบนหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารยืนยันการส่ง
มอบจากบริษัทผู้ผลิต มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารหรือแคตตาล็อก (CATALOG) ฟิล์มกรองแสง , กล้องบันทึกภาพหน้ารถ และ
อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลงยางแบบพกพา มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
4.7 เอกสารรายชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการตรวจเช็คละซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิด
บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการ
พิจารณา
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นหนังสือรับรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. ข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คัน
5.1 เครื่องยนต์และสมรรถนะรถยนต์

(1) เป็นรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำ
กว่า 1 ตัน
(2) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
(3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือเป็นไป
ตามที่บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด และหากมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงให้ใช้ที่
เปลี่ยนแปลงแทน
(4) แรงบิดไม่น้อยกว่า 380 นิวตันเมตร
(5) ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 75 ลิตร
(6) รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 6.4 เมตร
(7) ความยาวช่วงล้อ (Wheeel Base) ไม่น้อยกว่า 3,050 มิลลิเมตร , ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า 5,150
มิลลิเมตร , ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า 1,850 มิลลิเมตร , ความสูงตัวรถไม่น้อยกว่า 1,750 มิลลิเมตร
(8) กันสะเทือน หน้า - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(9) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนสามารถใช้งานได้ทันที
และเป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ผ ลิ ต หรือ ประกอบในประเทศไทย โดยมี การผลิ ต ออกจำหน่ ายอย่ างแพร่ห ลาย มี รูป แบบ
มาตรฐาน
(10) เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ครบถ้วนตามแคตตาล็อก (CATALOG) โฆษณาในท้องตลาด
และตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ในส่วนใดๆ ที่มิได้กำหนดไว้แต่
ผู้ผลิตแต่งตั้งมาเป็นมาตรฐานทั่วไปตามแคตตาล็อก (CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด
(11) มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
5.2 ระบบส่งกำลังและระบบรองรับ
(1) ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา หรือแบบเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 จังหวะ และ ถอยหลัง
ไม่น้อยกว่า 1 จังหวะ
(2) มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปรับระบบขับเคลื่อนแบบ 2H , 4H , 4L ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(3) ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยด้านขวาพร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงสามารถปรับระดับได้
(4) ล้ออัลลอย 4 ล้อ และยางแบบ AT (ALL Terrain) ทั้ง 4 เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า 245/65 R17
(5) กระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ที่ใช้เป็นยางแบบเดียวกัน หรือชุดซ่อมแซมยาง จำนวน 1 ชุดต่อคัน
5.3 ระบบหยุดรถและความปลอดภัย
(1) เบรกหน้าเป็นดิสเบรก มีครีบระบายความร้อน
(2) เบรกหลังเป็นดิสเบรก มีครีบระบายความร้อน หรือดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(3) ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(4) เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบปรับระดับได้ ELR 3 จุด ดึงกับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(5) ถุงลมนิรภัย (Airbags) ฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสาร มาตมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(6) ระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(7) กุญแจรีโมทในตัว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(8) ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า
(9) ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์
(10) อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
5.4 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
(1) แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หม้อ มีความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(2) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)
(3) มีระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามแบบ และชนิดของรถ และถูกต้องตาม พ.ร.บ.
จราจรทางบกกำหนด
(4) ติดตั้งระบบปรับอากาศ สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน
(5) เครื่องปัดน้ำฝนทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2 ความเร็ว พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจก
(6) กระจกมองข้างปรับพร้อมไฟเลี้ยว หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(7) กระจกหน้าต่างแบบปรับ ขึ้น – ลง ด้วยไฟฟ้า ทั้ง 2 บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(8) อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
5.5 สีของรถยนต์ เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม
(1) สีรถใช้สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(2) การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์
(3) พ่นกันสนิม พร้อมหนังสือรับรองประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.6 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
(1) กระบะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านในคลุมทับด้วยพื้นปูกระบะ (Liner) จำนวน 1 ชุด
(2) ยางปูพื้นรถตอนหน้า และตอนหลัง จำนวน 1 ชุด
(3) ประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
(4) ชุดแม่แรงยกรถ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
(5) กันชนหน้า กันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
(6) คิ้วกันสาดประตู ทั้ง 2 บาน จำนวน 1 ชุด
(7) สายพ่วงแบตเตอรี่ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
(8) สมุดรับบริการและรับประกัน จำนวน 1 ชุด
(9) คู่มือการใช้งานภาษาไทย หรือ CD จำนวน 1 ชุด
(10) บัตรเข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนดอุปกรณ์ที่ติดมา
กับตัวรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) แนบท้ายเอกสารสัญญา
(11) กล้องบันทึกภาพหน้ารถ พร้อมกล้องถอยหลัง ใช้สายไฟ และปลั๊กตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยไม่
ต้องตัดหรือต่อสายไฟ และไม่ต้องเสียบกับปลั๊กที่จุดบุหรี่ พร้ อมติดตั้งเรียบร้อยสวยงาม โดยไม่ดัดแปลง
อุปกรณ์ส่วนอื่นของตัวถัง พร้อมหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 32 GB

(12) อุป กรณ์ วัดลมยางและเติ มลมยางแบบพกพา แสดงค่ าเป็ นตั วเลข (Digital) หรือแสดงค่าเป็ นเข็ ม
สามารถสร้างกำลังลมสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) รับรองกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ (DC)
โดยตรง
(13) ติดตั้งฟิล์มกรองแสง กระจกหน้าความเข้ม 40% กระจกรอบคันความเข้ม 60%
6. เงื่อนไขการส่งมอบ
กำหนดการส่ งมอบงานทั้ งหมดนี้ ให้ แ ล้ ว เสร็ จภายใน 45 วั น นั บ จากวัน ที่ ล งนามสั ญ ญา และเบิ ก จ่ ายเงิ น เมื่ อ
ดำเนินการส่งมอบแล้วเสร็จตามห้วงที่ได้กำหนดไว้ โดยผู้ขายจะต้องทำหนังสือแจ้งมายัง โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
ก่อนส่งมอบอย่างน้อย 5 ทำการ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับตามห้วงที่ได้กำหนดไว้ เมื่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรั บจนครบและแจ้งผลให้ทราบแล้ว โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จึงจะ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาที่กำหนดไว้ การส่งมอบรถยนต์ ให้โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้
ทันที ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนรถยนต์และเสียภาษีประจำปี (ปีแรก) ตามกฎหมาย และทำประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง
พร้อมกับ พ.ร.บ. และมอบเอกสารให้โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ภายใน 30 วัน หลังจากผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบรถยนต์ให้
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้ อ งจั ด ทำสั ญ ลั ก ษณ์ โลโก้ ข องโรงพยาบาลค่ ายเม็ งรายมหาราช โดยสี เครื่อ งหมาย หรื อ ตั ว หนั งสื อ เป็ น ไปตามที่
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เป็นผู้กำหนด ด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้จัดทำภายหลัง
คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุได้ทำการตรวจรับ และขึ้นทะเบียนครุภั ณ ฑ์ของหน่วย เป็นที่เรียบร้อยแล้ ว สถานที่ส่ งมอบ
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
7.การรับประกันครุภัณฑ์
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันคุณภาพของรถยนต์ที่ขายให้กับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ในกรณีที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถยนต์ และอุปกรณ์ หรืออะไหล่ของรถยนต์ ที่มิได้เกิดขึ้นจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อ
ของผู้ใช้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีระยะเวลารับประกันไม่น้อยกว่า 5
ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อนกัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และสามารถนำรถยนต์
เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
จากบริษัทผู้ผ ลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
8. การเสนอราคาและหลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จะพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติและการยื่น
หลักฐานการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายใดที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไว้ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
หรือ ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศกระทรวงแล้วนั้น จะไม่พิจารณาให้กับผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่ เป็น ข้อผิดพลาด
เล็กน้อยหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปรับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้โดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์ราคาควบคู่กับหลักเกณฑ์คุณภาพและการบริการ และอาจพิจารณาเลือกซื้อหรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เป็นเด็ ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
ในการพิจารณา
การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพและการบริการต่อราคา ในการพิจารณา ผู้ชนะในการยื่นข้อเสนอส่วนราชการจะใช้
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพและการบริการต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาตามปัจจัยหลักและ
น้ำหนักที่กำหนดดังนี้ เมื่อผู้ยื่น มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์แล้วคณะกรรมการฯ จะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการ
เสนอราคาที่มีผลรวมของคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
8.1 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40 (100 คะแนน)
(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณร้อยละ 1-5 หรือเท่ากับน้ำหนักคะแนนเท่ากับ 7079 คะแนน
(2) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณร้อยละ 6-10 หรือเท่ากับน้ำหนักคะแนนเท่ากับ
80-89 คะแนน
(3) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณร้อยละ 10 ขึ้นไป น้ำหนักคะแนนเท่ากับ 90-100
คะแนน
(4) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) สูงกว่าวงเงินงบประมาณเท่ากับ 0 คะแนน
8.2 คุณภาพและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
60 (100 คะแนน) โดยหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคามีดังนี้
ที่
1

รายการที่พิจารณา
เครื่องยนต์และสมรรถนะ

คะแนน
การพิจารณาการให้คะแนน
22.5 (1) เป็ น รถยนต์ บ รรทุ ก ปกติ ข นาดเล็ ก ขั บ เคลื่ อ น 4 ล้ อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1
ตัน
(2) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยน้ำ
(3) ปริม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ ำ กว่า 2,400 ซี ซี หรือ กำลั ง
เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือเป็นไปตามที่บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ที่ส ำนักงบประมาณกำหนด และ
หากมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงให้ใช้ที่เปลี่ยนแปลง
แทน
(4) แรงบิดไม่น้อยกว่า 380 นิวตันเมตร
(5) ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 70 ลิตร
(6) ความยาวช่วงล้ อ (Wheeel Base) ไม่น้ อยกว่า 3,050
มิลลิเมตร , ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า 5,150 มิลลิเมตร ,
ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า 1,850 มิลลิเมตร , ความสูงตัว
รถไม่น้อยกว่า 1,750 มิลลิเมตร

(7) กันสะเทือน หน้า - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(8) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน และไม่เคย
ผ่ า นการใช้ ง านมาก่ อ นสามารถใช้ ง านได้ ทั น ที และเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมีการผลิต
ออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน
(9) เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ ครบถ้วนตาม
แคตตาล็ อ ก (CATALOG) โฆษณาในท้ อ งตลาดและตาม
ห น่ วยงาน ก ำห น ด ห้ ามล ด อุ ป กรณ์ คุ ณ ภ าพ ห รื อ
ประสิ ท ธิภ าพของรถยนต์ ในส่ ว นใดๆ ที่ มิได้กำหนดไว้แต่
ผู้ ผ ลิ ต แต่ ง ตั้ ง มาเป็ น มาตรฐานทั่ ว ไปตามแคตตาล็ อ ก
(CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด
(10) มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2 ระบบส่งกำลังและระบบรองรับ

22.5

(1) ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา หรือแบบเกียร์อัตโนมัติ
เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 จังหวะ และ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1
จังหวะ
(2) มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปรับระบบขับเคลื่อนแบบ 2H ,
4H และ 4L ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(3) ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยด้านขวาพร้อมเพาเวอร์ผ่อน
แรงสามารถปรับระดับได้
(4) ล้ออัลลอย 4 ล้อ และยางแบบ AT (ALL Terrain) ทั้ง 4
เส้น ขนานไม่น้อยกว่า 245/65 R17
(5) กระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ที่ใช้เป็นยางแบบเดียวกัน
หรือชุดซ่อมแซมยาง จำนวน 1 ชุดต่อคัน
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(1) เบรกหน้าเป็นดิสเบรก มีครีบระบายความร้อน
(2) เบรกหลังเป็นดิสเบรก มีครีบระบายความร้อน หรือดรัม
เบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(3) ระบบเบรกป้องกันล้ อล็ อก ABS พร้อมระบบกระจาย
แรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(4) เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย คู่ ห น้ าแบบปรับ ระดั บ ได้ ELR 3 จุ ด ดึ ง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(5) ถุงลมนิรภัย (Airbags) ฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสาร ตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(6) ระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(7) กุญแจรีโมทในตัว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(8) ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า
(9) ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 ปอนด์
(10) อุป กรณ์ ค วามปลอดภั ยอื่ น ๆ ตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต
4 ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง

15

(1) แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หม้อ มี
ความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(2) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)
(3) มีระบบไฟส่งสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตาม
แบบ และชนิดของรถ และถูกต้องตาม พ.ร.บ. จราจรทาง
บกกำหนด
(4) ติดตั้งระบบปรับอากาศ สามารถทำความเย็นได้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน
(5) เครื่องปัดน้ำฝนทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีความเร็ว ไม่
น้อยกว่า 2 ความเร็ว พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจก
(6) กระจกมองข้ า งปรั บ ด้ ว ยไฟฟ้ า พร้ อ มไฟเลี้ ย วตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(7) กระจกหน้ าต่ างแบบปรับ ขึ้น – ลง ด้ว ยไฟฟ้ า ทั้ ง 2
บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(8) อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

5 สีของรถยนต์ เครื่องหมาย และการพ่น
ป้องกันสนิม
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(1) สีรถใช้สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(2) การพ่นสี ตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบ
รถยนต์
(3) พ่นกันสนิม พร้อมหนังสือรับรองประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

6 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

5

(1) กระบะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านในคลุมทับด้วย
พื้นปูกระบะ (Liner) จำนวน 1 ชุด
(2) ยางปูพื้นรถตอนหน้า และตอนหลัง จำนวน 1 ชุด
(3) ประแจถอดล้อ
จำนวน 1 ชุด
(4) ชุดแม่แรงยกรถ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
จำนวน 1 ชุด
(5) กั น ชนหน้ า กั น ชนหลั ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ ผ ลิ ต
จำนวน 1 ชุด
(6) คิ้วกันสาดประตู ทั้ง 2 บาน จำนวน 1 ชุด
(7) สายพ่วงแบตเตอรี่ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

7 การบริการหลังการขาย
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จำนวน 1 ชุด
(8) สมุดรับบริการและรับประกัน จำนวน 1 ชุด
(9) คู่มือการใช้งานภาษาไทย หรือ CD จำนวน 1 ชุด
(10) บัตรเข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะทางหรือเวลา
ที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนดอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถให้
เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) แนบท้ายเอกสารสัญญา
(11) กล้ อ งบั น ทึ ก ภาพหน้ า รถใช้ ส ายไฟ และปลั๊ ก ตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยไม่ต้องตัดหรือต่อสายไฟ และ
ไม่ต้องเสียบกับปลั๊กที่จุดบุหรี่ พร้อมติดตั้งเรียบร้อยสวยงาม
โด ย ไม่ ดั ด แป ล งอุ ป ก รณ์ ส่ วน อื่ น ข องตั วถั ง พ ร้ อ ม
หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 32 GB
(12) อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางแบบพกพา แสดงค่า
เป็น ตัวเลข (Digital) หรือแสดงค่าเป็ นเข็ม สามารถสร้าง
กำลังลมสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI)
รับรองกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ (DC) โดยตรง
(13) ติ ด ตั้ ง ฟิ ล์ ม กรองแสง กระจกหน้ า ความเข้ ม 40%
กระจกรอบคันความเข้ม 60%
ตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย

9. กำหนดยืนราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน
10. วงเงินในการจัดจ้าง
วงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะครั้งนี้ อยู่ในวงเงิน ทั้งสิ้น 829,000.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากโดยเบิกจ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล(งบพัฒนา) ประจำปี 2564 ของหน่วย โรงพยาบาลค่ายเม็งราย
มหาราช โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็กขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 829,000.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
11. การจ่ายเงิน
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินในสัญญา เมื่อ
ผู้ขายจัดหาพร้อมส่งมอบ รถยนต์บรรทุก ปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ แล้วเสร็จครบถ้วน
ตามข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

12. การสงวนสิทธิ
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิในการเข้าเสนอราคาของผู้ยื่นเสนอราคารายนั้นๆ หากผู้
ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3 และแนบเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดในข้อ 4 ไม่ครบถ้วน
15. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช (แผนกส่งกำลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช) โทร 053-7176-49
ต่อ 400 , 401 , 410
คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ราคากลาง และรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียด

1. พันตรีหญิง กมลวรรณ เบญจกรณ์

ประธานคณะกรรมการ

2. ร้อยเอกหญิง ทิพวรรณ์ กาวิชัย

คณะกรรมการ

3. ร้อยตรี นพพล ประมาณ

คณะกรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ จัดหารถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จานวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๒๙,๐๐๐.๐๐.- (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๘๒๙,๐๐๐.๐๐.- (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
หนังสือ สานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว๓๑ วงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สานักงบประมาณ
พ.ต.หญิง กมลวรรณ เบญจกรณ์

ประธานคณะกรรมการ

ร.อ.หญิง ทิพวรรณ์ กาวิชัย

คณะกรรมการ

ร.ต.นพพล ประมาณ

คณะกรรมการ

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช (0200400209)
เลขที่โครงการ

: 64087253406

ชื่อโครงการ

: ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ สาย ขส. รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ
จำนวน 1คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีการจัดหา

: ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภทการจัดหา

: ซื้อ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ

งบประมาณ

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

แหล่งที่มา

รายการพิจารณาที่ 1
ยานพาหนะหรือรถยนต์(25.10.15.03 )

829,000.00

วันที่แสดงข้อมูล 13/08/2564
ผู้จัดทำ : กมลศักดิ์ ไชยะ

829,000.00 สำนักงบประมาณ

