
 
 
 
 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประเภท รถโดยสารขนาด 
กระบอกสูบไมต่ํากวา 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู
ประเภท รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 1,288,000
คุณลักษณะเฉพาะแนบทายประกาศนี้

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
 1. มีความสามารถตามกฎหมาย
 2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
 3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
 4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
 6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
 7. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขามายื่นขอเสนอใหแก สํานักงาน
เทศบาลตําบลกุดชมภู ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
 9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมคีําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
 10. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e
 

ประกาศเทศบาลตําบลกุดชมภู 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประเภท รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

-------------------------------- 
เทศบาลตําบลกุดชมภู มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา
000.00 บาท (หนึ่งลานสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน

ายประกาศนี้ 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
มีความสามารถตามกฎหมาย 
ไมเปนบุคคลลมละลาย 
ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

บุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
งานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขามายื่นขอเสนอใหแก สํานักงาน
บลกุดชมภู ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
คําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
90 กิโลวัตต 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา
หนึ่งลานสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน) ตามรายการ

ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

บุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
งานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขามายื่นขอเสนอใหแก สํานักงาน
บลกุดชมภู ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ของกรมบัญชีกลาง 

/11.ผูยื่น... 
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 11. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 
 12. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 
 13. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.กําหนด 

 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560   ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

 ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 1,000.- บาท   
(หนึ่งพันบาทถวน)  ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคารตั้งแต
วันที่ 15 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560  โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

 ผู ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต  www.kudchompu.go.th  ห รื อ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 045-204168 ในวันและเวลาราชการ 

 ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู ผานทางเวบไซต www.kudchompu.go.th  หรือ
ชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่  19 ธันวาคม  2560  โดย สํานักงานเทศบาลตําบลกุด
ช ม ภู  จ ะ ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง ก ล า ว ผ า น ท า ง เ ว บ ไ ซ ต  www.kudchompu.go.th  แ ล ะ 
www.gprocurement.go.th ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 
                  อภิชาติ  เศรษฐมาตย 

(นายอภิชาติ  เศรษฐมาตย) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาที่ 

 นายกเทศมนตรีตําบลกุดชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดกําหนดคณุลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จํานวน 1 คัน 
(แนบทายประกาศลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2560) 

 
1. ลักษณะทั่วไป 
1.1 เปนรถยนตโดยสารหลังคา (ตูสําเร็จรูป)เครื่องยนตดีเซลบรรทุกโดยสาร ขนาดไมนอยกวา 12 ที่

นั่งชนิดแยกมีหนังพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับ  
1.2 ตัวถังเหล็กเปนผลิตภัณฑของโรงงานผูผลิตรถยนต โดยออกแบบสําหรับเปนรถยนตนั่งโดยเฉพาะ 
1.3 รถจะตองมีอุปกรณครบตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไวในแคตตาล็อก พรองยางอะไหลและ

เครื่องมือประจํารถ 
1.4 เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสงและพนสนิม 
1.5 มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบแยกท่ีนั่ง 
1.6 รถที่สงมอบตองอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานทันที เปนรุนใหมไมตกรุน และไมเคยผานการใชงานมา

กอน 

2.ระดับเครื่องยนต  
2.1 เปนเครื่องยนตดเีซล 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาลว เทอรโบอินเตอรคูเลอร 
2.2 ขนาดปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ี
2.3 ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรล 
2.4 กําลังสูงสุดไมนอยกวา 120 แรงมา ที่รอบไมเกิน 3,500 รอบ/นาที 
2.5 แรงบิดสูงสุดไมนอยกวา 295นิวตัน-เมตร ที่รอบไมเกิน 2,500 รอบตอนาท ี
2.6 มีความจุถังน้ํามันไมนอยกวา 70 ลิตร 
2.7 กระทะพรอมฝาครอบ ขนาดไมนอยกวา 195/70 R15 พรอมยางเรเดียล5 ชุด (รวมลอและ

ยางอะไหล) ขนาดและชั้นผาใบเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต และอุปกรณสําหรับยางอะไหล 1 ชุด 
2.8  แบตเตอรี่รถยนตเปนไปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

3. ระบบขับเคลื่อนและระบบชวงลาง 
3.1 แบบเกียรธรรมดาเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และถอยหลัง 1 เกียร 
3.2 ระบบพวงมาลัย และเปนแบบพวงมาลัยเพาเวอรพรอมถุงลมนิรภัยไมนอยกวา 2 ชุด (ดานผู

ขับขี่และผูโดยสารตอนหนา) 
3.3 ระบบเบรกลอหนาดิสกเบรก มีครีบหรือชวยระบายความรอน ลอหลังดันเบรก พรอมเบรก
มือ 

 3.4 ระบบเบรกลอหลังแบบดรัมเบรก พรอมวาลวปรับแรงดันน้ํามันเบรกหรือดีกวาและมีระบบ
เสริมแรงเบรก ABS 

4. ระบบกันสะเทือน 
4.1 ลอหนาเปนแบบอิสระใชปกนกคอลยสปริงหรือทอรชั่นบารพรอมเหล็กกันโคลง 
4.2 ลอหลังแบบแหนบ พรอมโชคอัฟชวยทั้ง 4 ลอ 
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5. อุปกรณมาตรฐานภายนอก ภายในและอุปกรณมาตรฐานความปลอดภัย 
5.1 เปนตูโดยสารสําเร็จรูป มีจํานวนที่นั่งไมนอยกวา 12 ที่นั่ง  

              5.2 ความยาวของตัวรถทั้งหมดไมต่ํากวา 5,200 มิลลิเมตร ความกวางไมนอยกวา 1,850
มิลลิเมตรและความสูงของตัวรถทั้งหมดไมต่ํากวา 2,250 มิลลิเมตร  

5.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดของเครื่องปรับอากาศมาตรฐานที่สามารถใหความเย็นไดตลอด       
ทั้งตัวรถ 

5.4 กระจกกันลมหนา- หลัง เปนกระจกนิรภัย 
5.5 มีชองหนาตางพรอมกระจกบานเลื่อนและเปนกระจกนิรภัย 
5.6 ประตูดานทายเปดยกข้ึนได 
5.7 ติดตั้งกันชนหนา-หลัง สีเดียวกับตัวรถ 
5.8 มีกระจกชวยถอย(หลัง)  
5.9 มีระบบเซ็นทรัลล็อค 
5.10 มีนาฬิกาดิจิตอล 
5.11 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยคุณภาพอยางดี ติดตั้งตามมาตรฐานของโรงงานการผลิต 
5.12 มีไฟตัดหมอกหนาและยางกันโคลน 4 ลอ 
5.13 เครื่องมือประจํารถ และแมแรง จํานวน 1 ชุด 
5.14 มีแผงลวดไลฝากระจกหลังและท่ีปดน้ําฝนดานหลัง 

6. อุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีติดตั้งเพิ่มเติม 
6.1 เบาะเปนแบบแยกที่นั่ง ที่พนังพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับ 
6.2 ระบบทุกบานติดตั้งฟลมกรองแสงขนาดไมนอยกวารอยละ 60  
6.3 ผายางกันเปอนสําหรับดานหนา 2 ผืน 
6.4 ปูพื้นหองโดยสารดวยยางแผนเรียบพรอมกรุผนังและขอบโดนรอบใหเรียบรอย 
6.5 ติดตั้งคอนโซลเก็บดานหลังคนขับ (ทรงต่ํา) 
6.6 ภายในหองโดยสารดานหนา ติดตั้งวิทยุแบบดิจิตอลสามารถเลน CD/ MP3 หรือดีกวาพรอม 

ลําโพงไมนอยกวา 3 คู 
6.7 กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอน 
6.8 ที่ปดน้ําฝน( หนา-หลัง) แบบปรับตั้งเวลาได 

7. ติดตั้งอุปกรณล็อคคลัทซ (ล็อคเทคหรือสามล็อด)  
8. สีรถ เปนสีบรอนซเงินตามาตรฐานผูผลิตและตองเปนสีพิเศษ(เมธาลิค) โดยตองพนตรา

เครื่องหมายของหนวยงาน ที่ประตูดานหนาทั้งสองขาง โดยมีขนาดความกวางหรือยาวไมนอยกวา 18 

เซนติเมตร  พรอมเลขคุมรหัสครุภัณฑขนาดตามความเหมาะสม สวยงามและสามารถมองเห็นไดดี และติด

สติ๊กเกอรชื่อหนวยงานที่กระจกดานหนาตัวรถ ขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร 

9. พนน้ํายาปองกันสนิมรถยนตทั้งภายนอกและภายใน โดยตองมีหนังสือรับรองการ
ประกันสนิมไมนอยกวา 5 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร 
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10. หนังสือคูมือการใชรถ 
10.1 หนังสือคูมือแนะนําการใชรถ (ภาษาไทย) จํานวน 1 เลม 
10.2 สมุดการรับประกันคุณภาพและการบํารุงรักษารถยนตอยางละ 1 ชุด 

11. เง่ือนไขอื่นๆ 
11.1 ผูขายจะตองสงมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อกอนการเบิกจายเงิน 
11.2 ผูขายจะตองเปนผูผลิตหรือจําหนาย หรือตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอที่เสนอราคา 
11.3 การรับประกัน ผูขายตองรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแกตัวรถ 

อุปกรณและสวนควบของรถ ที่มิไดเกิดจากการใชผิดวิธี หรือความประมาทเลินเลอของผูใช โดยผูขายตอง
เปลี่ยน หรือซอมใหโดยไมคิดมูลคาใดๆทั้งสิ้นเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นับจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ หรือ
ระยะทาง 100,000 กิโลเมตร สุดแทแตกรณีไหนจะถึงกอน นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบและตองบริการ
ตรวจสอบ (Service) จํานวนไมนอยกวา 3 ครั้ง ตามระยะทาง 1,000 กิโลเมตรโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้น 

11.4 ผูขายตองมีหนังสือรับรองการสงมอบรถยนตจํานวนดังกลาว ที่เสนอขายโดยนํามาแสดง
ในวันเสนอรามคาดวย 

11.5 ขณะผูขายสงมอบใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีน้ํามันเชื่อเพลิงเต็มถังและน้ํามันอื่น
เต็มตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนด พรอมที่จะใชงานไดทันท ี

11.6 ผูขายตองเสนอรายชื่อศูนยบริการเช็ค และซอมบํารุงที่เปนมาตรฐานเดี่ยวกันและไดรับ
การแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือประกอบการที่เสนอขาย ซึ่งยังเปดบริการอยูในปจจุบันไมนอยกวาจังหวัดละ 
1 แหง 

11.7 โดยผูขายตองสงมอบรถใหหนวยงาน ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย และกําหนดยืนราคาภายใน 60 วันนับตั้งแตวันเสนอราคา 
 

 

 

                  อภิชาติ  เศรษฐมาตย 

(นายอภิชาติ  เศรษฐมาตย) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาที่ 

 นายกเทศมนตรีตําบลกุดชมภู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

การซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประเภท รถโดยสารขนาด 
กวา 2,400 

 สํานักงานเทศบาลกุดชมภู
ซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังตอไปนี้
 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประเภท รถโดยสารขนาด 
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
ประกวดราคาซื้อ) 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้

 ๑.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
  ๑.๓ แบบสัญญาซื้
  ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
    (๑) หลักประกันการเสนอราคา
    (๒) หลักประกันสัญญา
    (3) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
  ๑.๕ บทนิยาม
   (๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
  ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร
   (๑) บัญชีเ
   (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ 

 ๒.  คุณสมบัติของผู

 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
 2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding
เลขที ่ 1/2561 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประเภท รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

ตามประกาศเทศบาลตําบลกุดชมภ ู
ลงวันที ่15  ธันวาคม 2560 

-------------------------------- 

สํานักงานเทศบาลกุดชมภู ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สํานักงาน” มีความประสงคจะประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังตอไปนี ้

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประเภท รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอ
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายเอกสาร

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี ้

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
แบบสัญญาซื้อขาย  
แบบหนังสือคํ้าประกัน 

หลักประกันการเสนอราคา 
หลักประกันสัญญา 
หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

บทนิยาม 
ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

แบบบัญชีเอกสาร 
บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ  

มีความสามารถตามกฎหมาย 
ไมเปนบุคคลลมละลาย 

bidding) 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กิโลวัตต 

มีความประสงคจะประกวดราคา

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายเอกสาร

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
อดวยวิธีประกวดราคา

แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
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 2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่ เขามายื่นขอเสนอใหแก 
สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 2.10 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 2.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 
 2.12  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 
 2.13  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน
แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.กําหนด 
 2.14 คุณสมบัติอ่ืนๆ (ถาม)ี    

 ๓.  หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกออกเปน 2 สวน คือ 

  ๓.๑  สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
   (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 

/(ข) บริษัท... 
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    (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตาที่ระบุไวใน (1) หรือ )2) ของผูรวมคาแลวแตกรณี 
   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  หรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี  
   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
 ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน ถูกตองแลว 
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบในขอ 16 (1) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

  ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยมีเอกสารดังตอไปนี ้
   (๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น  
   (๒) แคตตาลอกและ/หรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม ขอ 4.4 
   (๓) หลักประการการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
   (๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
 ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน ถูกตองแลว 
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบในขอ 16 (2) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น และจะตองกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดง
ตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
  ๔.๒  ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดย
เสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุใน 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภ ู           /ราคา... 
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   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู ใหสงมอบพัสดุ 
  ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่เสนอ ไปพรอมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสมีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ
พิจาณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน 5 วันทําการของทางราชการ 
  4.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน – และ/หรือ รายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดงตามบัญชีเอกสาร
สวนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.6 (2) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่ ......ระหวาง
เวลา   น. ถึง     น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู 
  ทั้งนี้ สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมพู จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก
ตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู จะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ 
  ๔.6 กอนการเสนอราคา ผู เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560    ระหวางเวลา 08.30  น. ถึง 16.30 น. 
  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  4.8 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File 
(Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวนถูกตอง และ
ชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอ
ราคาใหแก สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู ผานทางระบบจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  4.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น ตามขอ 1.5 (1) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นอกจากการเปน
ผูยื่นขอเสนอ 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ  มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  
 

/และ... 
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และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตสํานักงาน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่น
ขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
สํานักงาน 
  ๔.10 ผูยื่นขอเสนอตองปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
   (๒)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
   (๓)  ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลาที่กําหนด 
   (๔)  ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
   (๕)  ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใชสําหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจัดซื้อเกินกวา 5 
ลานบาท) 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน.........-......บาท 
(....................-...........................) 
  ๕.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือ 
ดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
  ๕.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
  ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
.  5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปน
หลักประกันการเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสํานักงาน ตรวจสอบความถูกตองในวันที่        
……………… ระหวางเวลา …… น. ถึงเวลา ...... น. 
  หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สํานักงานไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา
เรียบรอยแลว  เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด หรือไดรับคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 3 
ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  การคืนหลักประกันการเสนอรคา ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

/6.2 การพิจารณา... 
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  ๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
   (ก) กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผุชนะการยื่นขอเสนอ สํานักงาน จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
   (ข) กรณีใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่นในการพิจารณาผูชนะการยื่น
ขอเสนอ สํานักงาน จะพิจารณาโดยใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้ 
   (1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ........................ 
   (2) .......................................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ........................ 
   (3) .......................................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ........................ 
   (4) .......................................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ........................ 
  โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100 
  6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ สํานักงาน กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเปนขอผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอ
รายนั้น 
  ๖.4 สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณีดังตอไปนี ้
   (๑) ไมปรากฏชื่อผู เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 
   (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส  
   (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียบเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  ๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง เพิ่มเติมได  สํานักงานมี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  ๖.6 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

/ในกรณ.ี.. 
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   ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือ สํานักงาน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอ
สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได 
สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกรอยคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากสํานักงาน 
  ๖.7 กอนลงนามในสัญญา สํานักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 ๗.  การทําสัญญาซื้อขาย 
  ๗.๑  ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ สํานักงานอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 
  ๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตาม
ขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ  กับสํานักงาน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหสํานักงานยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
   (๑)  เงินสด 
   (๒)  เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันทีที่ใชเช็ค
หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา  หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
   (๓ )   หนั ง สื อค้ํ าป ระกั นของธนาคารภาย ในประ เทศ  ตามตั ว อย า งที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนดดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 
   (๔)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตาม
ตัวอยางหนีงสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2)  
  
   (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(ผูขาย) พนจากขอผูกผันตามสัญญาซื้อขายแลว 
   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง สํานักงาน
ไดรับมอบไวแลว 
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 ๘. คาจางและการจายเงิน 
  สํานักงาน จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และสํานักงาน ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
 9. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ
ขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ  ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐  ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 
 10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป.......เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดถึงกอน โดยนับ
ถัดจากวันที่สํานักงานไดรับมอบสิ่งของ และผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..
15..วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 11. การจายเงินลวงหนา 
  ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ.........ของราคาพัสดุที่
เสนอขายทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ํา
ประกัน หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) ใหแก 
สํานักงาน กอนการรับเงินลวงหนานั้น 
 ๑2. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑2.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อสํานักงานไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก
งบประมาณป ๒๕61 แลวเทานั้น 
  ๑2.๒ เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งของนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจา
ทาภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒)  จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรจุของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
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  ๑2.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในวันที่
ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑2.๔ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
  12.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่น
ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 
  12.6 สํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยทีผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานไมได 
   (1) สํานักงานไมไดรับจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 
   (2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวาการกระทําการทุจริต
อื่นใดในการเสนอราคา 
   (3) การทําการจัดซื้อครั้งตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก สํานักงานหรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 
   (4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
  14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  สํานักงานสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับสํานักงานไวชั่วคราว 
 
                           ไพริน  พรหมด ี
 

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู 
   15  ธันวาคม  2560 

 




