
แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย                    
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

๑. ช่ือโครงการ ..จัดซื้อ     
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,000 ซีซี. หรือก่าลังเครื่องยนต์ 

                         สูงสุดไม่ต่่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จ่านวน 3 คัน   
 
    2.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ........โรงพยาบาลกุมภวาปี.............. 

 

3.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   2,187,000.-บาท (สองล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

4.  วันท่ีก่าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ.  วันท่ี  24  ธันวาคม  2562 
    เป็นเงิน  2,187,000.-บาท   (สองล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน).. 

 

5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
    5.1  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส่านักงบประมาณ 
                
6. รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก่าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน 

6.๑  นางนวลปราน  แดนระเบียบ  นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ    ประธานกรรมการ 
6.๒  นายวิรัตน์  ทาสะโก             นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ             กรรมการ 
6.๓  นางรัศมี  วัชโรสินธุ์              เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน                 กรรมการ 
 

 

 

 



 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,000 ซีซี. 

หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสูดไม่ต ่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  
จ่านวน 3 คัน  

๑.  ชื อโครงการ  
               รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,000 ซีซี. หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จ่านวน 3 คัน 
               เงินงบประมาณโครงการด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)  โรงพยาบาลกุมภวาปี จ่านวนเงิน  2,187,0๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)   
 
               ราคากลาง  2,187,๐๐๐ (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายที่ประกาศจัดซื้อดังกล่าว 
๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศจัดซื้อ หรือไม่เป็น

ผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีค่าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๒.๕    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท่าสัญญา

ตามท่ี กวพ. ก่าหนด 
๒.๖    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส่าคัญ 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
     ๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
              (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง         
                      (ข) บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส่าเนา
ถูกต้อง 
            (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส่าเนาบัตรประจ่าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส่าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง 
            (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส่าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้
ยื่นส่าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
             (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                 (๔.๑) ส่าเนาทะเบียนพาณิชย์ และส่าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
              (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา 
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     ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
             (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
             (๒) หนังสือมอบอ่านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ่านาจให้บุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
             (๓) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ     
             (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่กว่า 2,000 ซีซี. หรือ
ก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  จ่านวน 3 คัน  

๕. ระยะเวลาส่งมอบ 
     ไม่เกิน 9๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
๖. การท่าสัญญาซื้อ 
     ผู้ชนะ การยื่นเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  (งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) จะต้องท่าสัญญาซื้อขายกับโรงพยาบาลกุมวาปี
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ่านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕ ของราคา
ค่าที่ท่าสัญญาซื้อขายที ่การยื่นเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  ได้ ให้โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ยึดถือไว้ในขณะท่าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
               ๖.๑ เงินสด 
               ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท่าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท่าการ 
               ๖.๓ หนังสือค้่าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
              ๖.๔ หนังสือค้่าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้่าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้่า
ประกัน 
                ๖.๕ พันธบัตรรฐับาลไทย 
                     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อแล้ว 
๗. อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐  ต่อวัน 
๘. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 
      ผู้ชนะการยื่นเสนอราคา ซึ่งได้ท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท่าสัญญาซื้อ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความ
ช่ารุดบกพร่องของสิ่งของหรืองานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลกุมภวาปี
ได้รับมอบงาน          

 














