ประกาศเทศบาธเมีองหนองสำโรง
เรื่อง ประกวดราคาชื้อรถบรรทุกตีเชลชนาด ร ดันปริมาครกระบอกสูบไม่หากว่า ๒,๔00 ซึฃีหรือกำลังเครื่องยนต์

สูงสุดไม่ต์ากว่า aao กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน to ล้อ แบบมีซ่องว่างด้านหลังคบซับ (Cab) อำนวน a ดัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาชื้อรถบรรทุกดีเซล ชบาด ร) ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ชีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม,ตรกว่า ด®๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีซ่อง
ว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ด คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bfdding) ราคากลางชองงานชื้อใน
การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสัน ๗®รก,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทล้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกดีเชล ชบาด ด ดัน ปริมาตร

อำนวน

ด

คัน

กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ชีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ด®๐

กิโลวัตต์ ซับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีซ่อง
ว่างด้านหลังคนซับ (Cab) า (ราย
ละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัคิ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานชองรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ใม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบีติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมน้ติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดใบราชกิจจาบุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ชายพัสดุที่ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันภับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ณวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ใด้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชองผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยืนซัอเสนอ...

-๒-

๑๐. ผู้ยนข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยึ่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวับที่ ๘

เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์ใหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดชื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วับที่ประกาศจนถึงก่อนวับเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ //nongsamrong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๙๓-๐๕๖๑-๖๔ ต่อ ๑๑๖ ในวับและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจันทบาล อายุวัฒน์)

นายกเทศมนตรีเมีองหนองสำโรง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วับที่ จอรับเอกสารจบถึงวันเสนอราคา

เลขท «๙๒๕๖๕
การซื้อรถบรรทุกดีเชล ชนาค e ตัน ปริมาดรกระบอกสูบไม่ดากว่า ๒,๔00 ซีขี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ตํ่ากว่า «®o กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนซับ (Cab) จำนวน ๑ ลัน
ดามประกาศ เหศบาลเมืองหนองล้าโรง

ลงวันที่ <ทร มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองหนองสำโรง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ■เทศบาลเมืองหนองสำโรง, มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอีเด็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกดีเซล ชนาด ๑ ตัน ปริมาตร

จำนวน

๑

คัน

กระบอกสูบไม่ดํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ชืชื หรือ

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐
กิโลวัตต์ ซับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่อง

ว่างด้านหลังคนซับ (Cab) ๆ (ราย
ละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

พัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นชองแท้ ของไหม่ ไม'เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้โดยมีข้อ

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒

แบบใบเสนอราคาทีกำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓

สัญญาซื้อชายทั่วไป

๑.๔

แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกับสัญญา
๑.๕

บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การซัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม
๑.๖

แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
I. คุผสมบัดชอง...

-fe

te.

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑

มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒

ไม่เป็นบุคคลลัมละลาย

๒.๓

ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔

ไม,เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม,ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผ’ท
ู้ ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่บข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมือง
หนองสำโรง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๘

ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบชอง •กิจการร่วมค้า' ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะ
ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาชองผู้เข้าร่วมค้าหลัก

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานชองผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาบของกัจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก

รายจะต้องมีคุผสมบ้ติครบถ้วนตามเงื่อนไชที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

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

๓.

หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.®

ส่วนที่ « อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังท่อไปนี้
(๑)

ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วน...

-๓-

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบรืคณห่สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒)

ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางชองผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถึอสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง

(๓)

ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๖) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔)

เอกสารเหิมเติมอื่นๆ

(๔.ด) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒)

สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(๔.๔) สำเนาทะเบียนบัาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(๕)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ด.๖ (ด) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ด.๖ (ด)

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๖

ส่วนที่ ๖ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(ด)

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนชองผู้บอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก______

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒)

แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓)

รายการพิจารณาที่ ด รถบรรทุกดีเชล ขนาด ด ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า

๒,๔๐๐ ฃีขี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ดด๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
ๆ (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

(๓.ด)

สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(๓.๒)

สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

(SMEs) (ถ้ามี)

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

/ (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒...

(๔)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมด'ที่!ด้ยื่บพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

ให้!ดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.

การเสนอราคา
๔.๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไชใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนชองผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหน้ง่สือ ถ้าตัวเลชและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง (หลังใหม่)

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่นัอยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
๔.๓

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาชื้อขาย หรือวับที่!ด้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลเมืองทนองสำโรง ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชอง รถบรรทุก

ดีเซล ขนาด ๑ ดัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า ๒,๔๐๐ ขีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับ

เคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนซับ (Cab) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะอึดไว้เป็นเอกสารชองหาง

ริาช่กำริ
๔.๕

ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไชในเอกสาร

ประกวดราคาชื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓0 น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาชองระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

/ ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๔.๘ ผู้ยื่นจ้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับ่ใ1ข้ไนการเสนอราคาโนรูปแบบไฟล์เอกสารประนไท

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง

และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เที่อเป็นการเสนอราคา
ให้แก่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติชองผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการๆ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการๆ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการๆ จะตัดรายชื่อ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดัง
กล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นช้อเสนอรายนั้นมีไข่เป็นผู้รเริ่มให้มีการก

ระทำดังกล่าวและได้ไห้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง

๔.๑๐

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑)

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ไนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒)

ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

(๓)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

(๔)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้

(๕)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชองกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ vvww.gprocurement.go.th
๕.__ หลักเภณฑ์และอิทธี๋ในการพิจารณา-----------------------------------------------------------------------

๕.๑

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลเมือง

หนองสำโรง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒

การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมืองหนองสำโรง

จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓

หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ลูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอชองผู้ซึ่นข้อเสนอรายนั้น เวันแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข

/ ที่เทศบาลเมือง...

-to-

ที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีไช่สาระสำคัญ

และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
คณะกรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔

เทศบาลเมืองหนองสำโรง สงวนสิทธึไม่พิจารณาข้อเสนอชองผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ

ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)

ไม่ปรากฎชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชื่อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ชื่อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดชื่อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ชอง เทศบาลเมืองหนองสำโรง
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดชื่อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(ธก)

เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีสิทธิให้ผู้ยื่บข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๕.๖

เทศบาลเมืองหนองสำโรง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด

หรือราคาที่เสนอทั้งหมดกืได้ และอาจพิจารณาเลึอกชื่อในจำนวน หรือขนาด หรือเอพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไดยไม่พิจารณาจัดชื่อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ชองทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการดัดสินของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก
รัองค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้ง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี

เหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในทรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่-าสุค-เสนอราศาตํ่วจนคาดหมายได้ว่า’ไม่อาจดำเนิน-

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อ,ได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนิน

การตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไห้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจง,ไม่เป็นที่รับพิงได้ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
มีสิทธิที่จะไม,รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกรัองค่าใช้

จ่ายหรือค่าเสืยหายใดๆ จาก เทศบาลเมืองหนองสำโรง

๕.๗

ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลเมืองหนองสำโรง อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือชัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม

กันกับผู้ยื่นซัอเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ไนการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

/ ๕.๘ หากผู้ยื่น...

“๗-

๕.๘

หากผู้ยื่นจ้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตั้าสุดของผู้ยื่นจ้อ

เสนอรายอื่นที่ใม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับ
ผู้ยื่นจ้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุคชองผู้ยื่นจ้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐
ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นจ้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิดามวรรคหนึ่ง ผู้เจ้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นจ้อเสนอซึ่งมิใจ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือ

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาตั้าสุด ของผู้ยื่นจ้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ที่มิได้ถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายชองต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถึอสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่บข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายใน

ประเทศไทย (Made เท Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่ประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอ

ราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ใด้รับการรับรองและออกเครื่องหมาย
สินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made เท Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่ประเทศไทย
กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่น
ข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายใน
ประเทศไทย (Made เก Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่ประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้

ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง
อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมนิติทั้งข้อ ๕.๘ และข้อ ๕.๑๐

ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต่ต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.
__________ ๖.®

การทำสัญญาชื้อชาย

ในกรณีที่ผู้ชนะการประทวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน-----------------

ภายใบ ๕ วันทำการ นับแต่วับที่ทำข้อตกลงชื้อ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพิจารณาจัดทำจ้อตกลงเป็นหนังสีอแทน
การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในจ้อ ๑.๓ ก็1ด้

๖.๒

ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใบ ๕ วันทำการ หรือ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เห็นว่าไม่สมควรจัดทำจ้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับเทศบาลเมืองหนองสำโรงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่โด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น

จำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ชองราคาค่าสิ่งของทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ยึดถือไว้ใน
ขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑)

เงินสด

(๒) เช็คหรือ...

(๒)

เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ

นั้นชำระต่อเจ้าหบ้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓)

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ สามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหบ้ง์สือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔)

หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุใลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคาประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕)

พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคึนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ชาย) พ้นจากข้อผูกพ้นตามสัญญาชื่อชายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนชองพัสดุที่ชื้อซึ่ง เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ได้รับมอบไว้แล้ว

๗.

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ

และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ใด้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ชาย เมื่อผู้ชายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ดามสัญญาชื่อชายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ชื่อจะชำระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ชายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้โอนทะเบียนให้กับเทศบาลเมืองหนองสำโรง แล้วเท่านั้น

๘.

อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาชื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงซื้อ
ชายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัดราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไมได้รับมอบต่อวัน
๙.

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

________ _ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาชื้อชายตามแนบดังระบุในข้อ®. ๓หรือ—
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อชายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

นับถัดจากวันที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการช่อมแซม

แกัโชให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่โด้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

60.

ข้อสงวนสิทธี๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑

เงินค่าพัสดุสำหรับการชื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี ห.ศ.

๒๕๖๕ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพี้นฐาน งบลงทุน หมวดคำครุกัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานหาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกดี

เชล ขนาด ๑ ตัน ดั้งไว้ ๗๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อรถบรรทุกดีเชล ชนาด ๑ ดัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา

กว่า ๒1๔๐๐ ชีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ซับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ

/ (Cab) มีนั้าหนัก...

-๙(Cab) มีนั้าพักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า ๑ ตัน มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บชองได้ เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็น
ราคารวมเครื่องปรับอากาศ จัดชื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม ๒๕๖๔) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้รับอนุมิติเงินค่า
พัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ชาย และได้ตกลง
ชื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ชายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งชองดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ

และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเสันทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ชายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิ
ชยนาวี ดังนี้

(๑)

แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ชื้อชายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

ภายไน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ชายสั่ง หรือชื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
จัดการให้สิ่งของที่ชื้อชายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

(๒)

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกชองลงเรืออื่น หรือเป็นชองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)

ในกรณีที่โม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ชายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท่าสัญญาหรือข้อตกลง
ชื้อเป็นพังลือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ใน ข้อ ๗ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ

หรือเรียกร้องจากผู้ออกพังลือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ

_________________ ๑๐.๔ เทกีบๆลฌีองหนองสำโรง สงวนสิทธี้ที่จะแล้โชเพิ่มเต็มเงื่อนไช หรือข้อกำหนดในแบบ—
สัญญาหรือข้อตกลงชื้อเป็นหนังลือ ให้เป็นไปตามความเห็บชองสำนักงานอัยการสูงสุด(ล้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อ

เสนอไมมสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเดิม
๑๐.๖ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อาจประกาศยกเลิกการจัดชื้อในกรณีต่อไปนี่ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อ

เสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก เทศบาลเมืองหนองสำโรง ไม่โต้

(๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง ไม่โต้รับการจัดสรรเงินที'จะใช้โนการจัดชื้อหรือที่โด้รับ

จัดสรรแต่โม่เทียงพอที่จะท่าการจัดชื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำ...

- ๑0 -

(๒)

มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดชื้อหรือที่โด้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดชวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่โนการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดชื้อครั้งบี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔)

กรณีอื่นใบทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.

การปฏิบํตตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการชื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอทึ่โด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบ้ติตามหลัก

เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒.

การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการ

เทศบาลเมืองหนองสำโรง สามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาชองผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่โด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งบี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่โด้รับการคัดเลือกใม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ไว้ชั่วคราว

คาวาง บก.0๖
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

®. ชื่อโครงการ จัดชื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองหนองสำโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่!ด้รับจัดสรร ๗๑๓,๐00 บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

'

๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๑๓,๐๐0 บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๔

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ นายประทัย ชันทะสี

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายคณิตพงศ์ คิริสุวรรณ

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

๖.๓ นายอภิชาติ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ^,

พฤฒิสาร

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔00 ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ตํ่ากว่า ๑๑0 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบแค็บ
๑. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไมตากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบ ๒ ประตู แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เบาะ

หน้าแบบแยกสามารถปรับเอนและเลื่อนเข้า-ออกได้ ทุกเบาะมีที่พิงคีรษะและเข็มขัดนิรภัย

๒.๒

มีนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า ๑ ตัน

๒.๓

มีช่องว่างด้านหลังคนซับสำหรับทั่งหรือเก็บของได้

๒.๔

เป็นกระบะสำเร็จรูป

๒.๕

เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๒.๖

ระบบเกียร์รัตโนมิติ

๒.๗

มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกครบล้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘

ห้องโดยสารเป็นแบบแค็บเปิดได้

๒.๙

มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๒.๑๐ มีระบบเครื่องเสียงตรงตามรุ่นผู้ผลิต

๒.๑๑

ตัวรถเป็นสืด้า สีรถตามมาตราฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๒

มีระบบเซ็นทรัลล็อคเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๓

ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๒.๑๔

ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๒.๑๕

กระบะบรรทุกเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้าย เปิด-ปิดได้ พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น

(Liner) ตามรูปทรงของกระบะ

ตัวรถและเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ณ ปัจจุบัน

๒.๑๖

ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจาก

โรงงานของ ตราสินค้านั้นโดยตรง

๓. คุณลักษณะทางเทคนิค
๓.๑

ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลแบบ ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาวล์ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์พร้อมกับระบบ Turbo แปรผัน และเกtercooler ระบบระบาย
ความร้อนด้วยนั้า แบบคอมมอนเรลไดเรคอินเจคชนและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แรงม้าไม่
น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๓.๒

ความสูงของตัวรถ ระยะตํ่าสุดถีงพื้น ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร

๓..๓

ลึคตั้งุภันชนท้ายและบันไดข้างฺจุากโรุงฺงฺานตามแบูบูมาตฺรูาฐานจากโรงฺงฺาyผู้ผฺลิ,ต

๔. ระบบส่งกำลัง

เป็นเกียร์รัตโนมิติแบบมาตรฐานจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิต./

-๒-

๕. ระบุบุบังคับเลยว (Steering System)
๕.®

พวงมาลัยเพาเวอร์ พร้อมระบบช่วยช่วยผ่อนแรง

๖. ระบบช่วงล่าง

๖.® ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
๖.๒ หลังเป็นแบุบุแหบุบุซ้สิน

๗. ระบบล้อและยาง
๗.® ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ตํ่ากว่า เธ๕๕/๖0 R ๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือสูงกว่า
๗.๒ ล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ หรือสูงกว่า

๗.๓ มีล้อแทะยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด แสะอุปกรณ์ล็อคุยางอะไหล่

๗.๔ มีอุปกรณ์กันโคลนหน้า-หลัง
๘. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง
๘.® ดีดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าช้าย-ขวา และคิ้วกันสาดกระจกประตู

๘.๒ ดีดฟิล์มกรองแสงกันความร้อนตั้งคัน ระลับความเข้ม ๖0 % ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม
๔๐% เต็มบานกระจก มีมาตรฐาน มอก.รับรองและรับประกันไม่ตํ่ากว่า ๓ ปี

๘.๓ กันชนท้ายและบันไดข้าง ช้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๔ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
๘.๕ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูอึด จำนวน fe ชุด

๙. ระบบเบรก
๙.๑ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือเป็นดิสก์เบรกตั้ง ๔ ล้อ
๙.๒ ระบบเบรกป้องกันล้อล้อก ABS ล้อไม่ล็อกขณะเบรกกะทันหัน หน้าแบบดิสก์เบรกมีครีบระบาย

ความร้อน เบรกหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก ระบบกระจายแรงเบรก EBD
๙.๓ มีเบรกมือ ซึ่งมีคันบังคับอยู่ตรงกลางภายในเก์ง
๑0. ระบบไฟฟ้า

๑©.® มีโคมไฟส่องทาง ไฟเลี้ยว ไฟหยุด ไฟนึกเฉิน ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟถอยหลัง และ
โคมไฟในเก์ง ครบชุดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๑๐.๒ ระบบ เปิด-ปิด ไฟหน้าแบหลอดฮาโลเจน หรือดีกว่า
๑๐.๓ ไฟตัดหมอกด้านหน้าแบบ LED และไฟล่องสว่างกลางวันแบบ LED

๑๐.๔ ภระจกมองข้างสามา■รถป-รับและทับเก็บด้วยไฟฟ้า.พร้อมไฟเลี้ยว
๑๐.๕ ไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED

๑๐.๖ มีนาพิการะบบ ดิจิตอล
๑๐.๗ ทีป
่ ัดนํ้าฝน ๒ อัน ช้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมตั้งที่ฉีดนํ้าล้างกระจก
๑®. มาตรหรืออุปกรณ์วัด

มีมาตรหรืออุปกรณ์วัดความเร็ว วัดระยะทาง วัดปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิง วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์วัดไฟ

ชาร์ตแบตเตอรี่ วัดความคันนํ้ามันหล่อลื่น และเครื่องวัดอุปกรณ์อื่นๆ ของบริษัทผู้ผลิตกำหนดเป็นแบบมาตรฐาน

ของบริษัทผ้ผลิต /

©๒. ตัวรถ
๑๒.๑ โครงสร้างนิรภัยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับและการจ่ายแรงกระแทกจากการชนได้อย่างดีเยี่ยม

๑๒.๒ ความจุถังนั้ามันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
©๓. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องถันสนิม

๑๓.๑ พ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เชนติเมตร
และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ขนาดอักษร ไม่น้อยกว่า ๕ เชนติเมตร หรือ ชื่อย่อไม่น้อยกว่า ๗.๕
เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงบริเวณประตู ด้านซ้าย และขวา

๑๓.๒ สีตัวรถต้องเป็นการทำสีจากโรงงานผู้ผลิตรถ ล้าไม่ใช่การทำสีจากโรงงานผู้ผลิตรถ ผู้เสนอราคาขาย
จะต้องแนบรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการๆพิจารณา สลัวรถเป็นสีดำจากโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๓ รถจะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรอง

การรับประกัน
©๔. เครื่องมือและหนังสีอประจำรถ

๑๔.๑ ยางปูพื้นรถตอนหน้า,ตอนหลัง ยางกันโคลน กรอบป้ายทะเบียน จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้ามประแจบล็อกถอดล้อจำนวน ๑ ชุด

๑๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้การบำรุงรักษาแลการบริการเป็นภาษาไทย
๑๕. เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้เสนอราคาขายจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ต้นนึบับ ๑ ชุดดังนี้
๑๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะและแคตตาล็อค รุ่นใดรุ่นหนึ่ง และต้องเจาะจงรายละเอียด
ให้ชัดเจน ห้ามเสนอ ๒ รุ่นและต้องมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมายรุ่นที่

เสนอุและระบุหัวข้อุคุณลักษณะที่กำหนดลงไปฺในแคตตาล็อุคที่ยื่นเพื่อฺยฺนยุ้นรับฺรอุงสมรรถนฺะขอฺงรถยฺนฺต์และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๑๕.๒ ผู้เสนอราคาขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย(Distributor) ห่รือได้รับ
การแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายของรถยนต์ ยี่ห้อที่เสนอราคาขาย ผู้เสนอราคาขายจะต้องแนบเอกสารมาพร้อมการ
เสนอรฺายละเอียด
๑๕.๓ ผู้เสนอราคาขายจะต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงในประเทศไทยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ห่รือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย(Distributor) รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาขาย
เท่านั้นโดยยังเปิดปริการอยูในปัจจุบันในแต่ละจังหวัด
.๑๕.๔ ผู้เสนอราคาขายจุะต้อรุ่แแพหนังสี.อรับรุอ^การุ.รเารเสะการุส่ข็แอบรถย^จากโพงฺาyผู้^ต ห่รุสผู้จำหน่าย(Diส*utor)

ต้องระบุรับรองการผลิตและการส่งมอบรถยนต์ได้หามกำหนดส่งมอบ่ได้ครบตามจำนวน,ไห้กับทางเทศบาลณืองหนองสำโรง

๑๕.๕ ผู้เสนอราคาขายจะต้องปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิซีการจัดชื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการล่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้าย ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่

รท๑ มกราคม .๒๕๖๕
๑๖. เงื่อนไข ข้อกำหนด อื่นๆ

๑๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ต้องการจัดชื้อในครั้งนี้

๑๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ล้ามี)X

-๔๑๖.๓

หน่วยงานของรัฐต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น

๑๖.๔ กรณีที่หน่วยงฺานุขอุงรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตุภายในุปรุะเทศ ห่รือุจฺะใช้หรุอุใช้พัสดุที่ผลิตุภายในปรุะเทศ
ไม่ครบร้อยละ ๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นเพื่อพิจารณาอนุมิติเห็นชอบก่อน

๑๖.๕ การรับประกันคุณภาพการใช้งานได้ตามปกติระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีหรือมากกว่า และระยะทางไม่

น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทๆ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานปกติ
จะต้องนพํนีนกวฺรแภัใขภายใน .๑๕ วัน
๑๖.๖ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้เสนอราคา ซึ่งได้ท้าสัญญาซื้อขายกับเทศบาลเมืองหนองสำโรง จะต้อง
รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ได้ซื้อขายที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลา ๑ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลฯได้รับมอบสิ่งของ
โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีด้งเดิมภายใน ๑๕วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๖.๗ มีศูนย์บริการมาตุรฐานรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราควโเคยสามารภ],ช้ารับการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลา

หรือระยะทางที่กำหนด (ฟรีค่าบริการ) ในสมุดคู่มือการบริการซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทุกภาคทั้งประเทศ
ทั้งนื้ไม่น้อยกว่าภาคละ ๕ แห่ง พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ ในหนังสือคู่มือการรับประกัน

๑๖.๘

ผู้เสนอราคาจะต้องแนบมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิต

รถยนต์มาแสดงด้วย ในวันที่ยี่นช้อเสนอราคาและยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วับ นับแต่วันที่เสนอราคา

๑๖.๙

ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีนํ้ามันเชื้อเพลิงเต็มถังและนํ้ามัน

อื่นเต็ม ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

๑๖.๑๐

ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต

๑๖.®๑

ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสติเอกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี

๑๖.๑๒

ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการพะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาตอกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมาย

กำหนดทุกประการและจัดทำพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
๑๖.®๓ รถยนต์แบบหรือรุ่นที่เสนอ ขายหรือประกอบในประเทศไทย มีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุม

ทั่วราชอาณาจักร พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
๑๖.®๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

©๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาช้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาตํ่าสุดเป็นผู้ชนะการชื้อหรือการจ้าง
©๘. ราคากลาง
ราคากลางเป็นเงิน ๗๑๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถัวน) ตามบัเนจีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

©๙. กำหนดวันส่งมอบรถ

กำหนดล่งมอบภายใน ๖๐วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณสำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง (หลังใหม่)
ตำบลบ้านเลื่อม จังหวัดอุดรธานีให้ถูกต้องและครบล้วนโดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งมอบรถทั้งสิ้น

๒๐. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินตามสัญญาต่อวัน

(ลงชื่อ).../....ำ/ไ.......... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........บั^....กรรมการ (ลงชื่อ)......................... .72..... กรรมการ/เลขาบุการ
(นายประทัย จันทะสี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายคณิตพงศ์ ศ์ริสุวรรณ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(นายอภิชาติ พฤฒิสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

