
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 .................................................  

           ดว้ยเทศบาลต าบลยางเนิง้   อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์
กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตามรายการ ดังนี้ 
           ๑)  เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
           ๒)  ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่  
           ๓)  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
           ๔)  มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า  
           ๕)  ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง  สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) 
           ๖)  ตอนท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และ
ติดตั้งกระบะบรรทุกท างานการยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค  
           ๗)  ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบบนหลังคาเก๋ง  ๑  ดวง 
           ๘)  มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
           ๙)  ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 ๑๐) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  ตามเอกสารแนบท้าย 

           ราคากลางของ รถยนต์กระบะบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคฯ  เป็นเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน )   

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๒ . ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ /
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖  
 ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
 ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบการ  
หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 
 ๖. ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๕) พ.ศ.๒๕๕๗  ดังนี้   

                (๑) บุคคล… 
 
 



                                                                                         

 
 

-๒- 
 

 (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ             
 (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                (๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน -
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ก าหนดยื่นเอกสารประ กวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์   อบรมวิธีการประ มูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  มอบหมายเลขประจ าตัว ( USER ID )  และรหัส ( Password )  และก าหนดประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ตามวัน  เวลาและสถานที่  ดังนี้. 
 ๑. ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์ ในวันที่   ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี)  ระหว่างเวลา
๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.   
 ๒. ก าหนดอบรมวิธีการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และมอบหมายเลขประจ าตัว 
(USER ID) และรหัส ( Password )  ในวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ได้ตั้งแต่เวลา ๑๐ .๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  
ณ บริษัท กสท  โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม่  ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี  ๔๙๒  ถนนเชียงใหม่ –
ล าปาง  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โทร  ๐๕๓ – ๒๖๑ – ๑๗๔ ต่อ ๔๒๗๓   
    ๓. ก าหนดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ณ บริษัท กสท  
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม่ ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.  

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประ กวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์  ในราคาชุดละ  ๓๐๐.-  บาท  
( สามร้อยบาทถ้วน )  ได้ทีง่านพัฒนารายได้  ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  
ถึงวันที ่ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๕๓-๓๒๑๔๒๐  ต่อ  ๑๐๖  ในวันและ
เวลาราชการ  หรือสามารถดูประกาศ  รายละเอียดข้อมูลราคากลาง ได้ทางเวปไซต์ www.theyang.go.th  
และเวปไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

มนูญ  บูรณพัฒนา 
 

(  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  ) 
นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 

 
 
 
 
 
 

http://www.theyang.go.th/


                                                                                         

 
 

 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์  (e – Auction ) เลขที่  E – ซ. ๑ / ๒๕๕๘ 
  การซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า    

ตามประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
................................... 

 

           ดว้ยเทศบาลต าบลยางเนิง้   อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประ กวดราคาซื้อรถยนต์
กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตามรายการ ดังนี้ 
           ๑)  เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
           ๒)  ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่  
           ๓)  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
           ๔)  มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า  
           ๕)  ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง  สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) 
           ๖)  ตอนท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร 
และติดตั้งกระบะบรรทุกท างานการยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค  
           ๗)  ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบบนหลังคาเก๋ง  ๑  ดวง 
           ๘)  มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
           ๙)  ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 ๑๐) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  ตามเอกสารแนบท้าย        

           ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเปน็ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เปน็ของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพทีจ่ะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้      
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

       ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     
  ๑.๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๑.๔  แบบสัญญาซื้อขาย              

 ๑.๕  แบบหนังสือค้ าประกัน             
     (๑)  หลักประกันซอง 
     (๒)  หลักประกันสัญญา 

 ๑.๖  บทนิยาม                          
     (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑                             



                                                                                         

 
 

         (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒     
                                          -๒- 

 

            ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
       ๒.๑  ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๒.๒ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการ
สั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒ .๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๖ 
 ๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
     ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย 
ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 
 ๒. ๖ ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
     (๑)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                       (๒)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)   ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์   ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์  
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     (๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                       ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก  แยกเป็น  ๒  ส่วน   คือ 

                 ๓.๑. ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                       (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                            (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้  ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)    ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
(๓)  ในกรณี… 



                                                                                         

 
 

 
                                   -๓- 
 

(๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑)                                                                                              
    (๔)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ( ถ้ามี )  

  (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔  
   (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) 
                      (๓)  หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย   ในกรณีที่ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน   
   (๔)  หลักประกันซอง  ตามข้อ ๕ 

 (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                      (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่น  ตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๒)   

๔. การเสนอราคา  
     ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประ กวดราคาซื้อด้วย

ระบบอิเล็คทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  
ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
    ๔.๒  ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๔๕ วัน นับแต่วันยืน ยันราคา
สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ ต้องรับผิอชอบราคาที่      
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                ๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้อง ก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย   

      ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ รถยนต์บรรทุกฯ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลต าบลยางเนิ้ง จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

      ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก
ลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูล  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี E – ซ. ๑ / ๒๕๕๘ ” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล  ในวันที ่๒๗  กรกฎาคม       
๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี )   
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประ กวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด   



                                                                                         

 
 

คณะกรรมการ… 
                                                          -๔- 
 

                   คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)  ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า         
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบแล้ว 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า   มีผู้ประสงค์จะ เสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)  คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิผู้เสนอราคา  และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
                    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประ กวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น
ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ภายใน  ๓  วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณ ะกรรมการด าเนินการประมูล    การวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็น
ที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่
ในสถานที่นั้นทราบ 
 คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

    (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๓  
สิงหาคม  ๒๕๕๘   ได้ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น. –  ๑๑.๐๐ น.  ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม  จ ากัด (มหาชน)  
สาขาเชียงใหม่  ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี  ๔๙๒  ถนนเชียงใหม่ – ล าปาง  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่  โทร ๐๕๓ – ๒๖๑ – ๑๗๔ ต่อ ๔๒๗๓ โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว ( User  ID)  และ
รหัสผ่าน ( Password )  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ   เงื่อนไข  และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
 (๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค                                               



                                                                                         

 
 

 (๓) ราคา… 
-๕- 

 

 (๓)  ราคาเริ่มต้นของการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้นที่ 
๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  
                     (๔)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย    
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                     (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
                     (๖)  ผู้เสนอราคาที่  LOG  IN  แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวด
ราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคา ขั้นต่ า 
(Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๕,๐๐๐.-  บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว    
                     (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
                     (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา   
                     (๙)  การประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลแบบปิดราคา  (Sealed  Bid  Auction )   
                    (๑๐)  ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐  นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดเวลาระยะเวลาการประมูล ๕  
นาที จะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า ( ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน ) 
                     (๑๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง   ในการประ กวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(หนังสือข้อตกลง ๓  ฝ่าย)  ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
             

 ๕. หลักประกันซอง 
     ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่น ซองประกวดราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ จ านวน ๑๒๕,๐๐๐   บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่ างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้  
        ๕.๑  เงินสด 
                ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
 ๕.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๕ (๑ )   
                ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย                                                                 

 

                 หลักประกันซองตามข้อนี้  เทศบาลต าบลยางเนิง้จะคืนให้ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว    
                 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 



                                                                                         

 
 

๖. หลักเกณฑ์... 
-๖- 

 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                ๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้   เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม  
                ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการ ด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น       
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประ กวดราคาซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
ต าบลยางเนิ้งเท่านั้น 
            ๖.๓  เทศบาลต าบลยางเนิ้งสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                       (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประ กวดราคาซื้อ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประ กวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง 

                       (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
                ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ  หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาได้  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง  
                ๖.๕ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ทรงไว้ ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือก ซื้อ ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคา ซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัด ซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลยางเนิ้งเป็นเด็ดขาด   ผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลยางเนิ้ง จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้ มีสิทธิ เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสิทธิ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
               ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
อ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  
วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖  เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าว  
และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
 

๗. การท า… 
 



                                                                                         

 
 

 
-๗- 

 ๗. การท าสัญญาซื้อขาย  
  ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วัน ท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ เทศบาลอาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 
  ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วัน ท าการของทางราชการ หรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๔ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  
ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลต าบลยางเนิ้งยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
    (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 
 ๑.๕(๒) 

   (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียน ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕  
(๒) 
                      (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันทีคู่่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

  ๘. อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  (ศูนย์จุดสอง) ต่อวัน           

  ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญา ซ้ือ
ขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของ สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  -  เดือน  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

          ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑๐ .๑ เงินค่า พัสดุ ส าหรับ การซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินกู้ จากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (กสท.) เพ่ือด าเนินการต่างๆรวม ๖ โครงการ  ในวงเงิน ๑๐,๐๙๕,๕๐๐  บาท ( สิบล้านเก้าหมื่นห้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน )  ทั้งนี้ สภาเทศบาลได้อนุมัติ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประช าปี ๒๕๕๘     
                             การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้งได้รับการอนุมัติ เงินกู้จาก
ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้วเท่านั้น  



                                                                                         

 
 

๑๑.๒  เมื่อเทศบาล… 
                                                              -๘- 
 
                   ๑๑.๒  เมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกผู้ มีสิทธิเสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์แล้ว    ถ้าผู้ ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ ดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้มีสิทธิ เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าภายใน ๗  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                           (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืน     

  (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                   ๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เทศบาลต าบลยางเนิ้งแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ  
(๗)  มิฉะนั้น เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
                   ๑๑.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ ๗  เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก 
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันท ีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)   รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                   ๑๑.๕  เทศบาลต าบลยางเนิ้งสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี ) 
   

 
 

                        สมพร  เรืองแยม้ 
 

 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
                                        วันที่  ๙   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
  
 
 

 



                                                                                         

 
 

 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 รถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

( แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขท่ี E- ซ.๑ / ๒๕๕๘ ลว. ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๑.๑ ) 
................... 

ลักษณะท่ัวไป 
 เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อ 

หน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้า
เป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งเครนไฮ 
ดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และติดตั้งกระบะบรรทุกท างาน  
การยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค  ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบบนหลังคาเก๋ง ๑ ดวง   มีระบบสัญญาณ   
ไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์
ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน                     

รถยนต์บรรทุก            
 เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่  
 มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัม 
 พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์) 
 เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
 มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐  แรงม้า 
 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ไม่ต่ ากว่าระดับท่ี  ๓ 

  เลขที่ มอก. ๒๓๑๕ – ๒๕๕๑ หรือ ยูโร๓ หรือสูงกว่า 
 คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 
 เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก 
 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ 
 ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิค 
 ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ หรือ ๒๔ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๖๐ Ah โดยขนาดและความจุตาม

มาตรฐาน  
 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิมล์กรองแสงภายในห้องโดยสารตามาตรฐานผู้ผลิต  
 มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อคของรถยนต์บรรทุกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน

จ าหน่าย ของรถยนต์บรรทุกโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
ชุดกระบะบรรทุก  

 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๒  ลูกบาศ์กเมตร  สร้างด้วยเหล็ก 
 ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า  ๓  มิลลิเมตร. 
 แผงข้างและส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า  ๒  มิลลิเมตร 
 กระบะบรรทุกสามารถ เปิด - ปิด ได้ทั้ง ๓ ด้าน 
 กระบะเหล็กบรรทุก   จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากส านักงาน

มาตรฐานอุตสาหกรรม (รง)  หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตร ISO ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการและบริการหลังการขาย โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดง และหากผู้เสนอราคาเป็น 



                                                                                         

 
 

                                           -๒- 
ผู้แทนจ าหน่าย หรือตัวแทนผู้แทนจ าหน่ายให้น าหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคา 

ระบบการยกเทท้าย 
 ท าการยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องกระบะรถระบบส่งก าลังจากเครื่องยนต์ระบบพี.ที.โอ มี 

คันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ 
 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อคของกระบอกไฮดรอลิค มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณา   ใน 

วันยื่นซองเสนอราคา 
เครนสลิงแขนตรงไฮดรอลิค 
 เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  แบบเครนสลิงแขนตรงติดตั้งระหว่างห้องคนขับและกระบะท้าย 
 แขนเครน เป็นแบบยืดเข้า – ออก ท างานด้วยระบบไฮโดรลิคยืดเข้า – ออก  ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน 
 กระบอกไฮดรอลิคยกแขนเครนต้องท ามุม ๙๐ องศา กับฐานเครน เมื่ออยู่ในสภาพพับเก็บ 
 ความยาวของแขนเครน ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จากจุดหมุน เมื่อยืดออกด้วยไฮดรอลิค 
 ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า ๔ ตัน – เมตร 
 อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิคจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิคเม่ือต่อ  

ระยะความสูงจากพ้ืนดินถึงปากกระเช้า ไม่น้อยกว่า 12 เมตร  
 เครนไฮโดรลิคเป็นผลิตภัณฑ์ภายที่ผลิตในประเทศไทย และได้รับมาตรฐาน มอก.9001 โดยผู้เสนอ 

ราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง) และใบ มอก.9001 ของผู้ผลิต ผู้เสนอราคาต้อง  
น าแคตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา  

ระบบเท้าช้าง 
 มีขาค้ ายัน ๑ คู่ เพื่อช่วยในการทรงตัวขณะท างาน ติดตั้งอยู่ที่หลังเก๋ง มีขาค้ ายันทั้งด้านซ้ายและขวา 

สามารถยืดแขนในแนวนอนได้ โดยใช้มือล็อค แล้วดึงออกได้ข้างละไม่เกิน ๕๐ ซม.และหยั่งขาลงพ้ืนได้
ด้วยระบบไฮโดรลิค มีที่บังคับการท างานด้วยระบบไฟฟ้าที่ขาค้ ายัน 

 ขาค้ ายันทั้งด้านซ้ายและขวาอยู่ในระดับสมดุล 
 อุปกรณ์นิรภัย ส าหรับอุปกรณ์ล็อคต่างๆ ที่ใช้ระบบไฮโดรลิคให้อยู่ในต าแหน่งในกรณีสายไฮโดรลิครั่ว

หรือขาด หรือในกรณีที่เกิดการขัดข้องเสียหายกับระบบไฮโดรลิค 
ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

 เป็นกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส  สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๘.๐ Kv ๕๐Hz หรือ 
สูงกว่า โดยมีเอกสารจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  

 มีระบบปรับให้กระเช้าให้อยู่ในแนวดิ่งขณะปฏิบัติงาน 
 ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อต่อกับตัวเครนไฮดรอลิค สามารถยกข้ึนสูงได้ไม่น้อยกว่า  

 ๑๒ เมตร (โดยวัดจากปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน) 
ไฟฉุกเฉิน 

 สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงเหลี่ยมออกแบบให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในประเทศและลดแรงเสียด 
ทานลมได้ด ี

 ตัวฐานรองรับท าด้วยพลาสติก  ABS  ฉีดข้ึนรูปมีความแข็งแรง  ทนทานสูงกว่าพลาสติกทั่วไป  ไม่มี 
ส่วนที่เป็นโลหะ  เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยเมื่อเกิดการลัดวงจรโดยไม่ตั้งใจ  ไฟจะไม่ลงที่ตัวรถ  ท าให้ 
ไม่เกิดความเสียหายกับระบบไฟของรถยนต์ 

 ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดความกว้าง  ๑๘  ซม.  ความยาว  ๔๐  ซม.  ความสูง  ๑๕  ซม. 



                                                                                         

 
 

-๓- 
 

 เลนส์ท าด้วย  Polycarbonate  แบบ  DIMOND  ทรง  8  เหลี่ยม  ชนิดทนความร้อนไม่กรอบหรือ 
แตกง่ายมีสีให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้งาน  เช่น  สีเหลือง  สีน้ าเงิน  สีแดง  ด้านบนออกแบบ 
ให้มีลายฝ้า  เพ่ือป้องกันการสะท้อนจากแสงของดวงอาทิตย์ 

 ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินใช้หลอด  LED  จ านวน  ๔  แผง  วางเรียงกันแถวละ  ๒  แผง  ด้านหน้า  ๒   
แผง  ด้านหลัง  ๒  แผง  แต่ละแผง  มีหลอด  LED  แผงละ  ๔๐  ดวง  ให้ความสว่างสูง  สามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล 

 สามารถใช้ไฟได้  ๒  ระบบ  ๑๒  และ  ๒๔  โวลท์  โดยมีชุดควบคุมไฟแบบอัตโนมัติและเม่ือหลอดไฟ
ดวงใดดวงหนึ่งช ารุด  ดวงอ่ืนสามารถใช้งานได้ตามปกติ  มีระบบป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ
สื่อสารข่ายฉุกเฉินทุกย่านความถ่ี 

 ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินออกแบบให้มีขายึดแบบแม่เหล็กแรงดูดสูง  จ านวน  ๔  ชุด 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  มอก. ๙๐๐๑-๒๐๐๘   และ  ISO     

๑๔๐๐๑: ๒๐๐๔ 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง  หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายหรือผู้แทน

จ าหน่ายโดยตรง  มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

ติดตั้งชุดไฟด้านท้ายรถเป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว 
 ติดหลอดไฟ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ ติดหลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๑๐ ดวง ติดโคม 

ไฟมีขนาดไม่น้อย ๑๖๐ มิลลิเมตร x ๑๑๐ มิลลิเมตร x ๕๐ มิลลิเมตร เลนส์แบบ PMMA ตัวกรอบท า
จากพลาสติก ABS ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม(มอก.)หรือ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 9002 ในขอบข่าย
การออกแบบส าหรับใช้ยานพาหนะ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อคของชุดไฟท้ายรถ โดยมี  
เอกสารหลักฐานมาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 

การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นสีทับด้วยสีโพลียูรีเทน อย่างดี 

ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานก าหนด) 
 ตราหน่วยงานและตัวอักษรข้อความต่างๆ ตามหน่วยงานก าหนด 

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ 
 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต   จ านวน ๑ ชุด 
 เครื่องมือพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต    จ านวน ๑ ชุด 
 ชุดอัดจารบี       จ านวน ๑ ชุด 
 หนังสือคู่มือและหนังสือรับประกันรถยนต์                              จ านวน ๑ ชุด 

ข้อก าหนดเพิ่มเติม 
 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียด รูปแบบ ของรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค 

พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ แค็ตตาล็อค ของรถยนต์บรรทุก, เครนไฮดรอลิค,ไฮดรอลิคยกเทท้าย 

, สัญญาญไฟฉุกเฉิน,ชุดไฟด้านท้ายรถ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 



                                                                                         

 
 

 
-๔- 

 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน

จ าหน่าย หรือผู้แทนจ าหน่ายของรถยนต์ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
 การรับประกัน รับประกันการช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี  

หากเกิดการช ารุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะท าการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิม 
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 ก าหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 

……………………………… 
 
 
 มนูญ  บูรณพัฒนา 
 

(  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  ) 
นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         

 
 

 
 


