




 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ 1/2562 

การซ้ือรถรถโดยสารขนาด 12 ที่นัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี 
 หรือกําลังเครือ่งยนต์สงูสดุไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต ์

ตามประกาศ เทศบาลตาํบลกระจบั 
ลงวันที่  19  เมษายน  ๒๕๖2 

.................................................................. 
 

                  เทศบาลตําบลกระจับ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ยานพาหนะหรือรถยนต์ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) จํานวน  1  โครงการ ตามรายการ ดังน้ี 
 

                  รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซ ีหรือกําลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน                  
 
 

                  พัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันทีและมคีณุลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับน้ี โดยมีขอ้แนะนําและขอ้กําหนด ดังต่อไปน้ี 
  

                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๑.๓     สญัญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                          ๑.๗     ตารางแสดงวงเงิน 
                          ๑.๘     รายละเอียดคุณลักษณะรถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  
  

                 ๒.    คุณสมบตัขิองผูย่ื้นขอ้เสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 

/2.4 ไม่เป็นบุคคล...

 



 

 
- 2 - 

  

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูม้ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งน้ี 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                          ๒.๑๐    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   หา้งหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ใหย่ื้นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่(ถ้าม)ี พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สาํเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 

/(4) เอกสารเพ่ิมเติม...
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                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหาก
ผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                  ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอืตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 
                          ราคาทีเ่สนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 6๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 

/4.3 ผู้ย่ืนข้อเสนอ...
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                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถ
โดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซซีี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 90 
กิโลวัตต์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวน้ี เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                    สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มี
ความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคคตาล็อก ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 7 วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๖     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ ๒9 เมษายน ๒๕๖2  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งขอ้มูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ 

 (๑) หรือไม ่หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนขอ้เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้
ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาล 
                          ๔.๑๐  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
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                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาทีเ่สนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                                   (๔)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
  

                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสทิธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี เทศบาลจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก
ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเง่ือนไขที่เทศบาลกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและ
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเลก็น้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 
                          ๕.๔     เทศบาลสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผัน ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทาํให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลมีสิทธิใหผู้้ย่ืนขอ้เสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ เทศบาล มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาํสัญญา หากขอ้เท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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                          ๕.๖     เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทศบาล จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสรจ็สมบูรณ์ หากคาํช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสทิธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทัง้น้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ 
จากเทศบาล 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนขอ้เสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  

                 ๖.     การทําสญัญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อเทศบาลจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

 

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาล
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด
ดังต่อไปน้ี 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซน็สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
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                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาล ได้รับมอบไว้
แล้ว 
  

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          เทศบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงแล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาล ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
  

                 ๘.    อัตราคา่ปรบั 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรอืข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
  

                 ๙.    การรบัประกันความชํารดุบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทําข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

  

                 ๑๐.   ข้อสงวนสทิธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                           ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่าน้ัน 
                           ๑๐.๒   เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้สิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังน้ี 
 

/(1) แจ้งการสัง่หรือ...
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                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                           ๑๐.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสญัญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                           ๑๐.๔   เทศบาลสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสอื ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                           ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของเทศบาล คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม 
                           ๑๐.๖   เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากเทศบาลไม่ได้ 
                                   (๑)    เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีต่อไป 

 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนั
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่เทศบาล หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

                 ๑๑.   การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 
                           ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

/12. การประเมิน...
 
 







รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารขนาด  ๑๒  ท่ีนั่ง (ดีเซล)  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่าํกว่า 2,400 ซ๊ซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต ์

ของ เทศบาลตําบลกระจับ อําเภอบา้นโป่ง จังหวัดราชบรุ ี
------------------------------------------- 

 

๑.  รถโดยสารหลงัคาสูง 
๒.  ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ  ทั้งตอนหน้าและตอนหลังตามมาตรฐานลา่สุดของ   

 บริษัทผูผ้ลิต 
๓.  รถเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและสภาพใหม่ที่วางจําหน่ายตามท้องตลาด 
๔.  ความจุถังนํ้ามันเช้ือเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๕ ลติร 
๕.  เกียร์อัตโนมัติ  ๔  สปีด 
๖.  มีระบบเบรก  ABS 
๗.  ล้อคู่หน้าเป็นดิสก์เบรก  ล้อคู่หลังเป็นดรัมเบรก 
๘.  พวงมาลัยอยู่ทางด้านขวามือของตัวรถ 
๙.  กระทะล้อทําด้วยอัลลอยด์  ยาง ๑๙๕ R ๑๕ 
๑๐.  ระบบบังคับเลี้ยวแบบใช้กําลังช่วย  Power  Steering 
๑๑.  อุปกรณ์ภายในรถยนต์  ดังน้ี 

          - ระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัย  ด้านผู้ขับขี่และผูโ้ดยสารตอนหน้า 
          -  มคีานกันกระแทกด้านข้างประตูหน้าซ้าย – ขวา 
          - มีประตูหน้าซ้าย – ขวา  เป็นแบบกระจกขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า  มีเซ็นทรลัล็อก  
                   ควบคุมด้วยรโีมทคอนโทรล  ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต 
         - ที่น่ังหอ้งโดยสาร  จํานวน ๓ แถว แยกที่น่ังรวม  ๑๐ ที่น่ัง  พรอ้มเข็มขัดนิรภัย (ที่น่ัง                    
                   ด้วยหนังเทียม) 
           - มีคอนโซลหลังคนขับ  พร้อมช่องวางแก้ว  ที่วางกระติกนํ้า  เค้าเตอร์บาร์  บุด้วยหนัง  
                   เทียมและกรุผนังโดยรอบ   
         - ปูพ้ืนไม้อัดทับด้วยกระเบ้ืองยาง   
          - ที่น่ังมพีนักพิงสามารถปรับเอน  นอนได้หลายระดับ 
           - ที่น่ังคนขับ   บุด้วยหนังเทียม 
          - ที่น่ังด้านหน้า ๑ ที่น่ังบุด้วยหนังเทียม 
           - วิทยุ  Touch  Screen /DVD /USB /Bluetooth/MP๓/CD 
           - ผ้าม่านรางคู่รอบคันยกเว้นกระจกหน้า 
           - ผ้ายางปูพ้ืนด้านหน้า ๒ แผ่น 
               - ครอบมือจับประตู 
           - ครอบเปิดประตูท้าย 
        - มรีะบบเซนเซอร์ถอยท้าย 
         - ตัวรถและระบบเคร่ืองยนต์ต้องเป็นย่ีห้อเดียวกัน 
              - กล้องมองท้ายถอยหลัง 
           - กล้องมองหน้า 
 

/ถังดับเพลิง... 



     -๒- 
 
           - ถังดับเพลิง 
           - ค้อน 
           - ที่ชาร์จมือถือ  ๑  จุด 

                     ๑๒.  อุปกรณ์และเคร่ืองมือประจํารถ ดังน้ี 
            - ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 
             - เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานลา่สุดของบริษัทผู้ผลิต  
            - หนังสอืคู่มือการใช้และบํารุงรักษารถ  ตามระยะทางหรือเวลาท่ีบริษัทผูแ้ทนจําหน่าย  
                   กําหนด 
             - อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ติดมากับรถให้เป็นตามรูปแบบ (CATALOG) 
             - กรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้าและหลัง 

                       - มีคิ้วกันสาด  
                        - สเกริต์รอบคัน  ๑  ชุด  ๔  ช้ิน 
                        - มีฟิลมก์รองแสงรอบคัน  และพ่นกันสนิม 
                       - มีไฟตัดหมอก 

๑๓.  รายละเอียดอ่ืน ๆ 
              - ผู้จําหน่ายต้องรับประกันการชํารุด – เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานปกติ ระยะทาง   
                   ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือ ๓ ปี  
              - ผู้เขา้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์และมีศูนย์อะไหล่บริการรองรับ 

                            - มีศนูย์บริการครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย 
              - เกณฑ์การพิจารณาใช้เกณฑ์ราคา 

                         - ประกันภัยช้ัน  ๑ 
 

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