
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  
เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป (Double Cab) ขับเคลื่อน ๒ 
ล้อ  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จ านวน  ๑  คัน  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
…………………………………………………………….. 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป (Double Cab) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือ
ก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จ านวน  ๑  คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 787,000.-บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท-
ถ้วน) ตามรายการ ดังนี้  

                 รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป (Double Cab) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

...................................... 
๑.ลักษณะท่ัวไป 
 เป็นรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป  (Double Cab) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ๑๑๐  กิโลวัตต์ โดยตัวรถและอุปกรณ์ท้ังหมด
ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๒. ลักษณะรถยนต์บรรทุก 

๒.๑.ระบบเครื่องยนต์  

 ๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ จังหวะ ๔ สูบ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือมีก่าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 

๒.๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก .หรือมาตรฐานยูโร ๓  หรือ
มาตรฐานทีสู่งกว่า 
 ๒.๑.๓ ระบบจ่ายน้่ามันเชื้อเพลิง มีการควบคุมด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.๑.๔ ระบายความร้อนด้วยน้่า 
 ๒.๑.๕ รายละเอียดอื่นๆ  ของระบบเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๒.๒.๖ กระจกประตดู้านข้างของตัวรถยนต์ทั้ง ๔ บาน  เลื่อนขึ้น-ลงไดด้้วยระบบไฟฟ้า 
๒.๒.๗ ติดตั้งกันชนหลังที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีที่ส่าหรับติดแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมไฟส่องป้าย ตาม

มาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
๒.๒.๘ มีผ้ายางปูพ้ืนรองฝุ่นในเก๋ง  ด้านหน้าเป็นแบบถาด ด้านหลังเป็นแบบแผ่นปูพ้ืน ชนิดพลาสติกหรือแผ่น

ยางหรือชนิดที่ดีกว่า 
๒.๒.๙ ยางและกระทะล้อมีขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
๒.๒.๑๐ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อและที่เก็บพร้อมกุญแจล็อคหรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
๒.๒.๑๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารและช่องแอร์ส่าหรับผู้โดยสารตอนหลัง 

 
 
 



 
                                                           (๒) 

๒.๒.๑๒ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ-ซีดี  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
๒.๒.๑๓ กระจกประตูซ้าย-ขวาและกระจกด้านหน้า-หลังติดฟิล์มกรองแสงทุกบาน 

 ๒.๒.๑๔ กระบะบรรทุก (พ้ืนในกระบะและฝาข้างทั้งสี่ด้าน ) ต้องท่าการติดตั้ง วัสดุหรือ อุปกรณ์ท่ีสามารถ
ป้องกันการกระแทกและรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับกระบะบรรทุก 
 ๒.๒.๑๕ ติดตั้งคิ้วกันสาดบริเวณขอบด้านบนของประตูรถ ทั้ง ๔ บาน 
 ๒.๒.๑๖ ติดตั้งอุปกรณ์ส่าหรับล็อคเบรกและคลัทช์เพ่ือป้องกันการโจรกรรม   
 ๒.๒.๑๗ มีกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง 
 ๒.๒.๑๘ ระบบช่วงล่างให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
 ๒.๒.๑๙ รายละเอียดอื่นๆ ของตัวรถยนต์บรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
 ๒.๒.๒๐ ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอผลิตภัณฑ์รุ่น ใหม่ล่าสุด   และ เป็นตัวแทน ผู้แทนจ่าหน่าย  หรือ ผู้แทน
จ่าหน่าย  หรือผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา 
 ๒.๒.๒๑ ผู้เนอราคาจะต้อง แนบรายละเอียด (CATALOG)รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันแบบดับเบิ้ลแคป
(Double Cab) มาแสดงเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา 

๒.๓ ระบบส่งก าลัง 

 ๒.๓.๑ คลัทช์แห้ง  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๒.๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑เกียร์  
๒.๓.๓ รายละเอียดอื่นๆ ของระบบส่งก่าลังให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว  

 ๒.๔.๑ พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงในขณะหมุนพวงมาลัย 
 ๒.๔.๒ รายละเอียดอื่นๆ ของระบบบังคับเลี้ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๒.๕ ระบบเบรก 

 ๒.๕.๑ ระบบเบรกเป็นแบบใช้น้่ามัน  โดยล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกและล้อหลังเป็นดรัมเบรก 
 ๒.๕.๒ รายละเอียดอื่นๆ ของระบบเบรกให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๒.๖ ระบบไฟฟ้า 

 ๒.๖.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า DC๑๒ โวลท์ 
 ๒.๖.๒ แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์  จ่านวน ๑ ลูก 
 ๒.๖.๓ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน  ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและตามที่กรมการขนส่งทางบกก่าหนด 

๒.๖.๔ มาตรวัด หรืออุปกรณ์วัด หรือสัญญาณเตือนต่างๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
๒.๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ ของระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๓. อุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถ 

๓.๑ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจ ารถ 

๓.๓.๑ กล้องติดหน้ารถยนต์  ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว  รองรับ Micro SD Cardสูงสุดไม่น้อยกว่า 
๓๒ GB  เป็นระบบ Full HDผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด (CATALOG)กล้องติดหน้ารถยนตโ์ดยมีเอกสาร
หลักฐานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา 

 ๓.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือ และคู่มือประจ ารถ 

 ๓.๒.๑ เครื่องมือประจ่ารถพร้อมกล่องหรือซองตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จ่านวน  ๑  ชุด  
 ๓.๒.๒ สายพ่วงแบตเตอรี่ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร จ่านวน  ๑  ชุด  
 
 



                                                              (๓) 
๓.๒.๓ อุปกรณ์ใช้ลากจูงชนิดสายสลิงหรือสายพานยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐ เมตร จ่านวน  ๑  ชุด 
๓.๒.๔ แม่แรงประจ่ารถ พร้อมอุปกรณ์ถอดล้อครบชุด  จ่านวน  ๑ ชุด 

      ๓.๒.๕ หนังสือคู่มือหรือ CD การใช้และบ่ารุงรักษา  จ่านวน  ๑ชุด 

 ๓.๒.๖ รายละเอียดอื่นๆ  ของอุปกรณ์ เครื่องมือ และคู่มือประจ่ารถให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิต 

๔. การพ่นสี 

 ๔.๑ องค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกส ี

 ๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องพ่นสีกันสนิมใต้ท้องรถและโครงรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  เพื่อเป็นรักษา
และป้องกันการเกิดสนิม 

 ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ด ที่ประตูทั้ง ๒ ด้าน  และ
ข้อความตัวหนังสือตามขนาดมาตรฐานที่หน่วยงานราชการก่าหนด 

๕. เงื่อนไขและการรับประกัน 

 ๕.๑ เสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุด  
 ๕.๒ ผู้ขายต้องด่าเนินการจัดท่าประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) ให้กับผู้ซื้อและจดทะเบียน  พร้อมโอนกรรมสิทธิ์
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป (Double Cab)   ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ด  
ก่อนการเบิกจ่ายเงินโดยค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้น  ผู้ขายเป็นผู้ช่าระท้ังหมด 
 ๕.๓ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป (Double Cab)   ต้องมีน้่ามันเชื้อเพลิงเต็มถังและ
น้่ามันอ่ืนๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตในวันที่มีการส่งมอบสามารถพร้อมใช้งานได้ทันที 
 ๕.๔ ผู้ขายต้องอธิบายและสาธิตวิธีการใช้งาน  ตลอดจนการบ่ารุงรักษารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  
แบบดับเบิ้ลแคป(Double Cab) 
 ๕.๕ การส่งมอบรถ ยนต์จะต้องท่าการส่งมอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป (Double 
Cab) ณ  ที่ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ด อ่าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 ๕.๖ องค์การบริหารส่วนต่าบล ไม้เค็ด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีการแก้ไข  ขูดลบ ขีดฆ่า ตัด
ต่อ ดัดแปลง รูปแบบสินค้า (CATALOG) 
 ๕.๗ หลักเกณฑ์การพิจารณา  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง ครบถ้วน  
ตามข้อก่าหนดในประกาศขององค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ด ซึ่งจะใช้เกณฑ์ราคาเป็นการพิจารณาในการจัดซื้อ 
 ๕.๘ การรับประกัน  รับประกันการช่ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิตและ หากเกิดการช่ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันตรวจรับ
พัสดุผู้ขายจะท่าการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๕.๙ รายการและรายละเอียดใด  หากมีการเปลี่ยนแปลงองค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ด  สงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียด  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ  



                                                                 (๔) 
 กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้เค็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น  
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
                 ๑๕. เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ กรุณาตรวจสอบคุณลักษณะรถบรรทุกฯ ของ อบต.ไม้เค็ด ก าหนด 
และมีหนังสือรับรองผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙๓,๕๐๐.- บาท (ไม่เกิน ๓ ปี) 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.maiked.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๔๕๔๑๗๐-๑ ในวันและเวลาราชการ 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
   

 
ประกาศ ณ วันที่    ๙   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 
 

 

 
  

  
           (นายนิพล สมสกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

  
  

 



      เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
เลขที่  e.1/๒๕๖๒  

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป (Double Cab) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จ านวน  ๑  คัน   

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  

ลงวันที่   ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑  
                  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ส านักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  

รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป (Double Cab) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

...................................... 
๑.ลักษณะท่ัวไป 
 เป็นรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป  (Double Cab) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  ปริมาณกระบอก
สูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ๑๑๐  กิโลวัตต์ โดยตัวรถและอุปกรณ์ท้ังหมดต้องเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๒. ลักษณะรถยนต์บรรทุก 

๒.๑.ระบบเครื่องยนต์  

 ๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ จังหวะ ๔ สูบ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือมีก่าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 

๒.๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก .หรือมาตรฐานยูโร ๓  หรือ
มาตรฐานทีสู่งกว่า 
 ๒.๑.๓ ระบบจ่ายน้่ามันเชื้อเพลิง มีการควบคุมด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.๑.๔ ระบายความร้อนด้วยน้่า 
 ๒.๑.๕ รายละเอียดอื่นๆ  ของระบบเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

 ๒.๒ ตัวรถยนต์บรรทุก 

 ๒.๒.๑ ตัวรถกับเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน 
 ๒.๒.๒ หัวเก๋งด้านหน้าเป็นที่นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู หลังคาดับเบิ้ลแคป  (Double Cab) ด้านหลังเก๋งเป็นกระบะ
ส่าเร็จรูปซึ่งเป็นกระบะเหล็กด้านท้ายปิด-เปิดได้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๒.๒.๓ เบาะที่นั่ง ๒ตอน ตอนหน้าเป็นเบาะแยก และมีพนักพิงศีรษะสามารถปรับเลื่อนระยะปรับเอนได้สะดวก 
เบาะตอนหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๒.๒.๔ มีเข็มขัดนิรภัยส่าหรับที่นั่งตอนหน้า ๒ที่ และท่ีนั่งตอนหลังไม่น้อยกว่า ๒ที่  หรือตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิต 

๒.๒.๕ ประตูทุกบานมีอุปกรณ์ล็อคตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
๒.๒.๖ กระจกประตดู้านข้างของตัวรถยนต์ทั้ง ๔ บาน  เลื่อนขึ้น-ลงไดด้้วยระบบไฟฟ้า 
๒.๒.๗ ติดตั้งกันชนหลังที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีที่ส่าหรับติดแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมไฟส่องป้าย ตาม

มาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
๒.๒.๘ มีผ้ายางปูพ้ืนรองฝุ่นในเก๋ง  ด้านหน้าเป็นแบบถาด ด้านหลังเป็นแบบแผ่นปูพ้ืน ชนิดพลาสติกหรือแผ่น

ยางหรือชนิดที่ดีกว่า 
๒.๒.๙ ยางและกระทะล้อมีขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
 



                                                      (๒) 
๒.๒.๑๐ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อและที่เก็บพร้อมกุญแจล็อคหรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
๒.๒.๑๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารและช่องแอร์ส่าหรับผู้โดยสารตอนหลัง 
๒.๒.๑๒ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ-ซีดี  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
๒.๒.๑๓ กระจกประตูซ้าย-ขวาและกระจกด้านหน้า-หลังติดฟิล์มกรองแสงทุกบาน 

 ๒.๒.๑๔ กระบะบรรทุก (พ้ืนในกระบะและฝาข้างทั้งสี่ด้าน ) ต้องท่าการติดตั้ง วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกัน
การกระแทกและรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับกระบะบรรทุก 
 ๒.๒.๑๕ ติดตั้งคิ้วกันสาดบริเวณขอบด้านบนของประตูรถ ทั้ง ๔ บาน 
 ๒.๒.๑๖ ติดตั้งอุปกรณ์ส่าหรับล็อคเบรกและคลัทช์เพ่ือป้องกันการโจรกรรม   
 ๒.๒.๑๗ มีกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง 
 ๒.๒.๑๘ ระบบช่วงล่างให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
 ๒.๒.๑๙ รายละเอียดอื่นๆ ของตัวรถยนต์บรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
 ๒.๒.๒๐ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุด  และเป็นตัวแทนผู้แทนจ่าหน่าย  หรือผู้แทนจ่าหน่าย  
หรือผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา 
 ๒.๒.๒๑ ผู้เนอราคาจะต้อง แนบรายละเอียด (CATALOG)รถบรรทุก (ดีเซล ) ขนาด ๑ ตันแบบดับเบิ้ลแคป
(Double Cab) มาแสดงเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา 

๒.๓ ระบบส่งก าลัง 

 ๒.๓.๑คลัทช์แห้ง  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๒.๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑เกียร์  
๒.๓.๓รายละเอียดอื่นๆ ของระบบส่งก่าลังให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๒.๔ระบบบังคับเลี้ยว  

 ๒.๔.๑ พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงในขณะหมุนพวงมาลัย 
 ๒.๔.๒ รายละเอียดอื่นๆ ของระบบบังคับเลี้ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๒.๕ระบบเบรก 

 ๒.๕.๑ ระบบเบรกเป็นแบบใช้น้่ามัน  โดยล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกและล้อหลังเป็นดรัมเบรก 
 ๒.๕.๒ รายละเอียดอื่นๆ ของระบบเบรกให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๒.๖ระบบไฟฟ้า 

 ๒.๖.๑ ใช้ระบบไฟฟ้าDC๑๒ โวลท์ 
 ๒.๖.๒ แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์  จ่านวน ๑ ลูก 
 ๒.๖.๓ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน  ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและตามที่กรมการขนส่งทางบกก่าหนด 

๒.๖.๔ มาตรวัด หรืออุปกรณ์วัด หรือสัญญาณเตือนต่างๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
๒.๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ ของระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๓. อุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถ 

๓.๑ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจ ารถ 

๓.๓.๑ กล้องติดหน้ารถยนต์  ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว  รองรับ Micro SD Cardสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒ 
GB  เป็นระบบ Full HDผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด (CATALOG)กล้องติดหน้ารถยนตโ์ดยมีเอกสารหลักฐานมา
แสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา 

 



                                                        (๓) 

 ๓.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือ และคู่มือประจ ารถ 

 ๓.๒.๑ เครื่องมือประจ่ารถพร้อมกล่องหรือซองตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จ่านวน  ๑  ชุด  
 ๓.๒.๒ สายพ่วงแบตเตอรี่ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร จ่านวน  ๑  ชุด  

๓.๒.๓ อุปกรณ์ใช้ลากจูงชนิดสายสลิงหรือสายพานยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐ เมตร จ่านวน  ๑  ชุด 
๓.๒.๔ แม่แรงประจ่ารถ พร้อมอุปกรณ์ถอดล้อครบชุด  จ่านวน  ๑ ชุด 

      ๓.๒.๕ หนังสือคู่มือหรือ CD การใช้และบ่ารุงรักษา  จ่านวน  ๑ชุด 

 ๓.๒.๖ รายละเอียดอื่นๆ  ของอุปกรณ์ เครื่องมือ และคู่มือประจ่ารถให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิต 

๔. การพ่นสี 

 ๔.๑ องค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกส ี

 ๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องพ่นสีกันสนิมใต้ท้องรถและโครงรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  เพื่อเป็นรักษา
และป้องกันการเกิดสนิม 

 ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ด ที่ประตูทั้ง ๒ ด้าน  และ
ข้อความตัวหนังสือตามขนาดมาตรฐานที่หน่วยงานราชการก่าหนด 

๕. เงื่อนไขและการรับประกัน 

 ๕.๑ เสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุด  
 ๕.๒ ผู้ขายต้องด่าเนินการจัดท่าประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) ให้กับผู้ซื้อและจดทะเบียน  พร้อมโอนกรรมสิทธิ์
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป (Double Cab)   ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ด  
ก่อนการเบิกจ่ายเงินโดยค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้น  ผู้ขายเป็นผู้ช่าระท้ังหมด 
 ๕.๓ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป (Double Cab)   ต้องมีน้่ามันเชื้อเพลิงเต็มถังและ
น้่ามันอ่ืนๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตในวันที่มีการส่งมอบสามารถพร้อมใช้งานได้ทันที 
 ๕.๔ ผู้ขายต้องอธิบายและสาธิตวิธีการใช้งาน  ตลอดจนการบ่ารุงรักษารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  
แบบดับเบิ้ลแคป(Double Cab) 
 ๕.๕ การส่งมอบรถ ยนต์จะต้องท่าการส่งมอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป (Double 
Cab) ณ  ที่ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ดอ่าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 ๕.๖ องค์การบริหารส่วนต่าบล ไม้เค็ดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีการแก้ไข  ขูดลบ ขีดฆ่า ตัด
ต่อ ดัดแปลง รูปแบบสินค้า (CATALOG) 
 ๕.๗ หลักเกณฑ์การพิจารณา  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง ครบถ้วน  
ตามข้อก่าหนดในประกาศขององค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ดซึ่งจะใช้เกณฑ์ราคาเป็นการพิจารณาในการจัดซื้อ 
 ๕.๘ การรับประกัน  รับประกันการช่ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิตและ หากเกิดการช่ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันตรวจรับ
พัสดุผู้ขายจะท่าการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๕.๙ รายการและรายละเอียดใด  หากมีการเปลี่ยนแปลงองค์การบริหารส่วนต่าบลไม้เค็ด  สงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียด  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
 
 



                                                                          (๔) 
 
                พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส านักงาน 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 
 



                                                                    (๕) 
                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                          ๒.๑๔     เพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรุณาตรวจสอบคุณลักษณะรถบรรทุกขยะฯ ของ 
อบต.ไม้เค็ด ก าหนด และมีหนังสือรับรองผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙๓,๕๐๐.- บาท (ไม่เกิน ๓ ปี) 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 
                  ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                             (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                             (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                             (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                             (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                             (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี  
                            (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙๓,๕๐๐.- บาท (ไม่เกิน ๓ ปี) 
                                           (๔.๒)   เอกสารตามที่ อบต.ไม้เค็ด ก าหนดในคุณลักษณะรถบรรทุกขยะฯ  
                            (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                    ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
              ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔  
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 
 



                                                             (๖) 
                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 1๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ส านักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  แบบดับเบิ้ลแคป (Double Cab) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จ่านวน ๑ คัน เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และ
ผลิตและประกอบจากโรงงาน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ ส านักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘  ตุลาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ ส านักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
 
 
 



 
                                                                           (๗) 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส านักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ ส านักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ส านักงาน 
                 ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                           (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                           (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
                           (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                           (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
             ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
              ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงานจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และคุณสมบัติตามประกาศ ของ อบต.ไม้เค็ด เท่านั้น 
             ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอกรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
ส านักงาน จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
              ๕.๔     ส านักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี    
ดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงาน  

                                     (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
             ๕.๕    ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือส านักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ส านักงาน มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  

       ๕.๖     ส านักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  

 



                                                              (๘) 
            เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ส านักงานเป็นเด็ดขาด     
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งส านักงาน จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
              ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือส านักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
ส านักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่  
มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากส านักงาน  

                     ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาส านักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา 
                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อส านักงานจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๑๕ วันท าการ หรือส านักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับส านักงาน
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ส านักงานยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดร็าฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
                    หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งส านักงาน ได้รับมอบไว้แล้ว  
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          ส านักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย  



                                                                (๙) 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และส านักงาน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว  
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน  
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันที่ ส านักงาน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณงบประมาณของ อบต.ไม้เค็ด  
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเม่ือส านักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก
งบประมาณของ อบต.ไม้เค็ด แล้วเท่านั้น  
                          ๑๐.๒   เมื่อส านักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                              (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                              (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                              (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส านักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส านักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   ส านักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของส านักงาน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม  
                          ๑๐.๖   ส านักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ  
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากส านักงานไม่ได้  

(๑) ส านักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 

 
 



                                                               (๑๐) 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  
                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงาน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ส านักงาน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับส านักงาน ไว้ชั่วคราว 
 
 
 
 
                                                                    นายนพิล    สมสกุล 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  
                 ๙  ตุลาคม   ๒๕๖๑  

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


