
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
เรือง ประกวดราคาซือจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ดัน ปริมาตรกระบอก 

สูบไม่ตรกว่า ๒1๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตรกว่า ๑ ๑ ๐  กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ ดัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม มีความประสงค์จะประกวดราคาชื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถ 
บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตรกว่า ๒,๔0๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ 
ตรกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 
ของงานชื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งส้ิน ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทล้วน) ตาม 
รายการ ดังนี้

ยานพาหนะหรือ จำนวน ๑ คัน
รถยนต(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) รถ 
บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 
๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตรกว่า 
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ตรกว่า 6)6)0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ 
ล้อ จำนวน ๑ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาบในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
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๘. ไม่เป็นผู้มืผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน 
ตำบลสำเภาล่ม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมใบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้

๙. ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธึ๋'หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P ro c u re m e n t: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่บข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ vwvw.sam paolom .go.th หรือ vwvw.gprocurem ent.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๗๐๑๒๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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< เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ £๑/๒๕๖๕

การซือจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ดัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตรกว่า 
๒,๔00 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑ ๑ ๐  กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คับ 

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสำ๓ าล่ม 
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม" มีความ 
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ยานพาหนะหรือ จำนวน ๑ คัน
รถยนต(๒๕.๑๐.๑๕.0๓ ) รถ 
บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 
๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ตรกว่า (ร )(ร )o  กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ 
ล้อ จำนวน ๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี 
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ 
แบะนำและช้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบ,หนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับ 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗ ขอบเขตของงาบ
๑.๘ บก.๐๖

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
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๒.๒ ไม่เป็นบุคคลต้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิทกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ซัวคราว เนืองจากเป็นผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรืว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตานที่ประกาศเผยแพร่1นระบบเครือ'ข่ายสารสนเทศ'ของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว่ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่บที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การ 

บริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม,เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้[ด้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะ 

ต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ไต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
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, ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้ทั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนซองผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิไต้ถือลัญซาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ (ถ้ามี)
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Format)

ทั้งนี้ เมือผู้ยืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปบี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ยานพาหนะหรือรถยนต์(๒๔.๑๐.๑๔.๐๓ ) รถ 

บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ชีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ 
ตาก'ว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม,ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent
Format)

ทั้งบี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารดามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖  (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent Format) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก
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1 ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอใดยใม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ้นซี่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖0  วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่บข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๔ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถ
บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔0 0  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ 
ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มจะยืดไว้เป็นเอกสาร 
ของทางราชการ

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา 0 ๘.๓0  น. ถึง ๑๖.๓0  น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ใบการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Docum ent Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่บข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ
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ผู้ยืนข้อเสนอรายนันออกจากการเปนผู้ยืนข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อ 
เสนอดังกล่าวเนินผู้ทิงงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใข่เป็น 
ผู้ริเริมให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบล 
สำเภาล่ม

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวิในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค,าใข้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่บข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจใบระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชกีลางท่ีแสดงไวิในเว็บไซต์ vwvw.gprocurement.go.th 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำเภาล่มจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ขบะการยืนข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบล 

สำเภาล่ม จะพิจารณาจาก ราคารวม
๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไฃที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน 
ที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเนินการ 
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการดัดสิทธิผู้ยื่บข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มสงวนสิทธิ๋ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นใบบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เนินสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
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๕-๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือใบการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,หรือองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มมีสิทธิ'ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อ 
เทจจริงเพิมเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อ 
เท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ 
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ 
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินชอง องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่น 
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จะพิจารณายกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่บข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ 
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม'อาจตำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค ์
การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ 
ดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลสำเภาล่ม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มอาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้ 
รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่บข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอ 
ราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ตังกล่าว โดยจัดเรียง 
ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
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๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๔ วันทำการ นับแต่วันท่ีทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็น 
หนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๔ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ 
ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น 
หนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประถัน 
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
สำเภาล่มยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด
(๒) เข็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุบเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วน 

ตำบลสำเภาล่ม ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอา 
กรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบ 
ถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้ 
เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
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ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑  ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความขำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑ 0 .๑  เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ค.

๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มได้รับอนุนัติ 

เงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และ 

ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่าง 
ประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฎินัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง 
เสริมการพาณิซยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใบ ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ 
มิใซ่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิขยนาวี

๑0.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท่าสัญญาหรือ 
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มจะริบหลักประกัน 
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกับการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ 
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มสงวนสิทธึ๋ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนด 
ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ใบกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบีติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑ ๐ ๖  องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี๋ได้ 
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือ 
ที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท่าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
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(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยขน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อคเงนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน 
ตำบลสำเภาล่ม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑ . การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ 
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 
หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
๑ ธันวาคม ๒๔๖๔
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตับเบิ้ลแดีบ จำนวน 61 ตัน 

๑.ลักษณะทั่วไป
๑ .๑  เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑  ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า ๒ ,๔00 ซีซี หรือกำลัง 

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑ ๑ 0  กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้อง'โดยสารเป็นแบบตับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู 
เป็นกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

๑.๒ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ทรงสูง (ยกสูง) ตามมาตรฐานโรงงาบผู้ผลิตโดยตรง โดยไม่มีการแล้ไข 
ตัดแปลงอุปกรณ์โดๆ เพื่อเพิ่มความสูงภายหลังทั้งสับ เป็นรถรุ่นใหม่ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป

๑.๓ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศ ณ ปีจจุบัน ผลิตมาไม่เกิน ๑  ปี 
และไม่เคยผ่านการไข้งาบมาก่อน มีสภาพเรืยบร้อยสามารถไข้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจาก 
โรงงาบของตราสินค้านั้นโดยตรง

๑.๔ พ่นบํ้ายาปีองกันสนิมใต้ท้องรถทั้งหมดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
๑.๔ มีอุปกรณ์ครบล้วนตามมาตรฐานโรงงาบผู้ผลิต
๑.๖  ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ค่าใช้จ่ายใบการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต  ์

ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม รวมทั้งภาษีอาการอื่น พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.๒๔๓๕ ค่าประกับภัยขั้นหนึ่ง และค่าไข้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒.ระบบเคร่ืองยนต์
๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ แถวเรืยง ๑ ๖  วาล์ว ระบายความร้อยด้วย 

นั้า ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔0๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตากว่า ๑ ๑ 0  กิโลวัตต์ 
พร้อมเทอร์โบอินเตอร์ค ูลเลอร์ ระบบจ่ายนํ้ามันหัวฉีดไดเร็คอินเจคขั่บ แบบคอมมอลเรืยล และแรงบิดสูงสุด 
ไม่ตรกว่า ๓๔0 นิวตับ-เมตร (รถยนต์ที่มีปริมาตรกระบอกสูบเกินหรือตากว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง ๔0  ซีซีให้ถือว่า 
เป็นรถยนต์ตามขนาดซืซีที่กำหนดไว้)

๒.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) เฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจาก 
เครื่องยนต์ไม่ตํ่ากว่า ๔ (EURO IV ) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๔๔©-๒๔๔๔) พร้อมแนบ 
เอกสารรับรองมาตรฐานในยี่ห้อและรุ่นที่เสนอ

๒.๓ ระบบกันสะเทีอนหน้า -  หลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
๒.๔ มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. ระบบกำลังส่ง
๓.๑ ระบบเกียร์กระ^ก ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔. ระบบห้ามล้อ หรือเบรก
๔.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิค มีเครื่องข่วยผ่อนแรง
๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีซ่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับ 

ระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงตับนํ้ามับเบรก
๔.๓ มีระบบเบรกมือตามมาตรฐานโรงงาบผู้ผลิต



๕. ระบบบังคับเลี้ยว
๕:.๑ พวงมาลัยมีระบบเพาเวอรีช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรทยนต์ 
๕:.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงตาได้ แกนพวงมาลัยยุบดัวได้เมื่อเกิดการขบ 
๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงาบผู้ผลิต

๖. ระบบช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย
๖ .๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงาบผู้ผลิต

๗. ระบบเครื่องปรับอากาศ
๗.®) มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อ

การใช้งาน
๗.๒ การติดตั้งขุดคอยล์เย็นแบบผิง และมีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด สามารถปรับทิศทางลมได้ 
๗.๓ มีสวิทซ์ควบคุมของพัดลม และควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ 
๗.๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๘. ระบบไฟฟ้า
๘.๑ แบตเตอรี่ และอัลเตอร์เนเตอร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาบของผู้ผลิตและมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๘.๒ ที่ปัดนํ้าฝบด้านหน้า ๒ อันเป็นแบบปรับได้ไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมมีที่ฉีดนํ้าล้างกระจก 
๘.๓ เครื่องเล่นวิทยุ , ข็ดี 1 สามารถเล่นระบบ MPm ได้ เครื่องเล่นเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพง 

ไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง ตามมาตรฐานโรงงาบผู้ผลิต
๘.๔ มีระบบไฟส่องสว่าง ระบบไฟสัญญาณเตือนและอุปกรณ ์ประกอบทั้งหมดถูกต้อง และ 

ครบถ้วนตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกกำหนด
๘.๕ ม ีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ 

มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับนํ้ามับเขื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานของ 
โรงงานผู้ผลิต

๘.๖ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน เลื่อนขึ้น-ลง เป็นระบบไฟฟ้า และระบบล็อคประตูแบบเข็นทรัลล็อค 
ท้ัง ๔ ประตู ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

๘.๗ กระจกมองช้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงาบของผู้ผลิต 
๘.๘ ขุดกุญแจรีโมทเข็นทรัลลื่อค ระบบกุญแจนิรภัยตามมาตรฐานของโรงงาบผู้ผลิต

๙. ถังบํ้ามับเขึ้อเพลิง
๙ .๑  ปริมาตรของถังนํ้ามันเขึ้อเพลิง ความจุและความปลอดภัยการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน

โรงงาบผู้ผลิต
๙.๒ ฝาถังสามารถปิดลื่อค'ได้



» ' V -๓ -

๑0. ล้อและยาง
๑ ๐ .๑  ยางแบบเรเดียล ขนาด'โม่รทก'ว่า ๒๕:๕/๖๐ R®๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมยาง 

อะไหล่แบบเดียวกันและขนาดเดียวกัน จำนวน ๑  ชุด
๑๐.๒ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยด์ (ล้อแมืกซ์) เล้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ to น้ิว 
๑๐.๓ มียางกันโคลนหน้าและหลัง

๑ ๑ . ตัวรถ
๑ ๑ .๑  หลังคาเป็นเหล็กปีมชิ้บรูปชิ้นเดียวกัน
๑๑.๒  ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคันประกอบเสร็จต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมชุjพื้นด้วย 

พรมตลอดทั่วห้องโดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๑.๓ ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
๑๑.๔  พื้นกระบะท้ายปูพื้นด้วยกระบะไลน้เนอร์ขนิดชิ้นรูปตามรุ่นรถยนด์
๑๑.๕  พ่นนํ้ายากันสนิมรถยนด์ทั้งภายไน-ภายนอก ดังนี้

-พ่นนํ้ายากันสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตะเข็บ ใต้ท้องรถ ใต้บังโคลน บล็อก 
-มีหบังสีอรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หริอ ๑๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  กัเลเมตร 

๑ ๑ .๖  แผงหน้าปีดรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒. อุปกรณ์ประจำรถ
๑๒ .๑ ชุดเครื่องม ีอประจำรถที่จำเป ็นครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมซองหริอถึงบรรจุ

จำบวบ ๑  ชุด
๑๒.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้ามตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑  ชุด
๑๒.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานโรงงาบผู้ผลิต จำนวน ๑  ชุด พร้อมชุดประแจไขควงซ่อมแซม

เบื้องด้น
๑๒.๔ หนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำบวบ ๑  ชุด 

©๓. ระบบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
๑๓ .๑ ระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับฃีแ่ละผู้โดยสารตอบหน้าเสริมความปลอดภัยตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต
๑๓.๒ ระบบสัญญาณกันขโมย
๑๓.๓ กระจกหน้าแบบอัดช้อนนิรภัยพร้อมแถบกรองแสง
๑๓.๔ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทาง 

บก เร่ือง หลักเกณฑ์การดีดตั้งและคุณสมบ้ดีของเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕:๕: 
๑๓.๕ แผงไล่ฝืากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
๑๓.๖ อุปกรณ์ล็อกเบรกและครัข 
๑๓.ฅเไพ่ตัดหมอกด้านหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
๑๓.๘ ดีดตั้งกันซนหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
๑๓.๙ บันไดช้างช้าย-ขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



©๔. อุปกรณ์ติดตั้งประกอบเพ่ิม
๑๔.๑ ผ้ายางรองเท้าประ๓ ทเข้ารูป กับบํ้า จำบวบ ๑  'อุด (ตอนหน้า-หลัง)
๑๔.๒ กระจกรอบตัวรถติดพิล์มกรองแสง เพื่อตับความร้อบที่!ด้มาดรฐาบตั้งตัน ความเข้ม!ม่น้อย 

กว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และ!ม่เกินกว่า ๖ ๐  เปอร์เซ็นต์ สามารถป้องกับแสง UV ได ้
๑๔.๓ ติดตั้งที่บังแดดสำหรับที่นั่งด้านหน้าข้าย-ขวา
๑๔.๔ ติดตั้งเบาะหนังแท้หรือเทียบเคียง ตั้ง ๒ ตอบ ตอนด้านหน้าสามารถปรับเอบ!ด้และมีพนัก 

กันกระแทกศีรษะทุกที่นั่งโดยสาร

©๔. สีรถ
๑๔.๑ สีของตัวรถเป็นสีเมทาลิค ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 

จะเป็นผู้กำหนดสีรถบรรทุก (ดีเซล) ในภายหลัง
๑๔.๒ การพ่นสีรถต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงาบประกอบรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงาบผู้ผลิต

©๖. การพ่นสีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน
๑ ๖ .๑  การพ่นสีตราสัญลักษณ์ และขื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม พร้อมเลขครุภัณฑ์ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำ๓ าล่มกำหนด โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวับส่งมอบ

©๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆ
๑๗ .๑  รถบรรทุก (ดีเซล) แบบหรือร ุ่นท ี่เสนอขายต ้องผลิตหรือประกอบในประเทค!ทย มี 

ศูนย์บริการที่!ต้มาตรฐานครอบคลุมทั่วราขอาณาจักร สามารถเข้ารับการบำรุงรักษาตามในระยะเวลาที่กำหนดใน 
สมุดศู่มีอการรับบริการ พร้อมแสดงรายขื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการภายในพื้นทีจั่งหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๗.๒ การยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อคและรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสิ!ป 
พร้อมการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารผา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มจะยึด!วัเป็น 
เอกสารของทางราซการ สำหรับแคตตาล็อคที่แนบให้พิจารณาบั้น หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 
โดยมีผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล

๑๗.๓ มีการประกันภัยรถยนต์ขั้น ๑  ประเภทซ่อมห้าง เป ็นระยะเวลา!ม่น ้อยกว่า ๑  ปี พร้อม 
ประกันภัยตามพระราขบัญญ้ติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๔๓๔ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๔๔ วัน นับจาก 
วันที่ลงนามในหนังสือสัญญา

(ลงขื่อ)...............................................ประธานกรรมการ
(บาพูนทรัพย์ พิทักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำบาญการ

(ลงข่ือ). กรรมการ
(นายพงศกร อีบทรซิต) 

เจ้าพนักงาบธุรการปฏิบัติงาบ

( ล ง ข ื่อ ) . . . . ^ ........
(บายอตุลย์ สุขรัตนิ) 
ผู้ช่วยบายซ่างโยธา

กรรมการ



ขอบเขตของงาน (Terms o f Reference :TOR) 
จัดซ้ือจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเขล)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำ๓ าล่ม
©. ความเป็นมา
ด้วยสำนักปลัดมีความจำเป็นจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้ในการติดต่อราชการทั้งภายในและ 

ภายนอกสถานที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มจึงใต้อนุนัติโอนงบประมาน!รายจ่ายประจำปี ๒<£๖ร: งบลงทุบ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑  ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่า 
กว่า ๒,๔๐๐ ซ ีซ ี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ( ร ) (5)0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสำเภาล่ม จึงได้มีคำสั่ง ท่ี ๖๒๓/๒๔๖๔ เรื่อง แต่งทั้งคณะกรรมการกำหนดชอบเขตชองงาน (TOR) โครงการ 
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑  ตัน จำนวน ๑  คัน ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๔ โดยให้คณะกรรมการ 
มีหน้าที่จัดทำร่างชอบเขตชองงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 

๒. วัตถุประสงค์
-เพ่ือจัดซ้ือจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือใช้ในงาบราชการชององค์การบริหารส่วนตำบลสำ๓ าล่ม 

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว โดย 

มีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองมาเกิน ๖  เดือน นับถึงวันที่ย่ืน 
เอกสาร

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานชองทางราชการ และไต้แจ้ง 
เวียนซื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ไต้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบชองราชการ 

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไต้มีคำสั่งให้สละสิทธึ๋และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น
๓.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงในบัญชีรายรับ 

รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบล้วนในสาระสำคัญ
๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาหับหน่วยงานภาครัฐซึ่งไต้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

A  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procuremrnt ะ e-GP) ต้องลงทะเบียนใบระบบอิเล็กทรอนิกส์ชอง 
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู,สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
๔. คุณลักษณะทั่วไป (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก 

งบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๔๖๓)
๔.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑  ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง 

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑ ๑ ๐  กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
๔.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป
๔.๓ ห้อง'โดยสารเป็นนบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
๔.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๔.๔ ราคารวมภาษีสรรพสามิต



๕. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ
๕.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใบ ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ที่ทำการองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสำ๓ าล่มจะชำระค่าครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกดีเซล) 

โดยการจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบ 
รถและคู่มือจดทะเบียน'โดยเป็นกรรมสิทธึ๋ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มเป็นที่เรืยบร้อยแล้วเท่านั้*น

๕.๓ การส่งมอบรถยนต์ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ๓ วันทำการ 
๖. วงเงินใบการจัดหา

๖ .๑  ใช้เงินงบประมาณ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คร้ังท่ี 
๒๐/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง

๖.๒ เงินงบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสบห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๗. วิธีการจัดหา

- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ((Electronic Bidding ะ e  - bidding)
๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็น 
สำคัญ โดยคำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาสมรรถนะในการฃับฃี่ปลอดภัย

ผู้สนใจสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี๋ได้ที่องค์การบริหารส่วน 
ตำบลสำเภาล่ม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๐๑๒๑๖ หรือทาง WWW.Samphaolom.go.th

(ลงขื่อ)......... ^ M โ ? # ................ประธานกรรมการ
(นางพูนทรัพย์ พิทักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงข่ือ).
(นายพงศกร อินทรซิต)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏินัติงาน

(ลงขื่อ)^^~ z
(นายอดุลย์ สุขรัตนึ) 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

http://WWW.Samphaolom.go.th


บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สำนักงบประมาณ 

ธันวาคม 2563



ลำดับ
ท่ี ประเภท/รายการ หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท)

คุณลักษณะเฉพาะ 
สังเขป 
(หน้า)

8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ก. รถส่วนกลาง
8.1 รถน่ังส่วนกลาง ดัน

8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) 577,000 70
8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,300 - 1,600 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 70 กิโลวัตต์ 740,000 70
8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 90 กิโลวัตต์ 980,000 70

8.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ดัน
8.2.1 ขนาด 1 ดัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบธรรมดา 575,000 70
- แบบมีข่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 715,000 71
- แบบดับเบิ้ลแค็บ 854,000 71

8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ตรกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
- แบบมีซ่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 829,000 71
- แบบดับเบิ้ลแค็บ 1,092,000 71

8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ดัน หลัง
- หลังคาอลูมิเนียม 17,300 71
- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 32,400 71

8.2.4 ขนาด 2 ดัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตรกว่า
2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ตรกว่า 75 กิโลวัตต์
-แบบ 4 ล้อ 982,000 72
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8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง

คุณสมบ้ตของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามทีส่ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมกำหนด
รถยนต์ท่ีมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ํากว่า ซีซิ ท่ีกำหนด 
ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถึอว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซืซี ท่ีกำหนดไว้

ก. รถส่วนกลาง
8.1 รถน่ังส่วนกลาง 8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี ( Ecological Car ะ Eco Car)

1) เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน
2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐาน 

จากโรงงาน
หมายเหตุ : คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) 

อ้างอิงตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกำหนด

8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,300 - 1,600 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตรกว่า 70 กิโลวัตต์

1) เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู เคร่ืองยนต์เบนซิน
2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐาน 

จากโรงงาน

8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซิซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตากว่า 90 กิโลวัตต์

1) เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู เคร่ืองยนต์เบนซิน
2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐาน 

จากโรงงาน

8.2 รถบรรทุก (ดีเซล) 8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซิซิ 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตรกว่า 110 กิโลวัตต ์
1) แบบธรรมดา

(1) มีนํ้าหนักบรรทุกไม่ตรกว่า 1 ตับ
(2) เป็นรถช่วงยาว
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
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2) แบบมีซ่องว่างด้านหลังคนขับ
(1) มีนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า 1 ตัน
(2) มีซ่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

3) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์
1) แบบมีซ่องว่างด้านหลังคนขับ

(1) มีนํ้าหนักบรรทุกไม่ตากว่า 1 ตัน
(2) มีซ่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

2) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
- หลังคาอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคาเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม 

มีผ้าใบคลุมด้านข้าง มีท่ี'น่ังสองแถว
- หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีซ่องลมพร้อม 

กระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบโชัคอัพ มีท่ี'น่ังสองแถว พร้อมยางปูพ้ืน 
หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น


