
 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลทางิ้ว 

เรื่อง  ประมลูซือ้รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

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

เทศบาลตําบลทางิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค 

จะประมลูซือ้รถตักหนาขุดหลงั  ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะแนบทายน้ี)  งบประมาณในการจัดซื้อ  3,000,000 บาท  (สามลานบาทถวน)   

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

  1.  เปนผูมีอาชีพขายพสัดุที่ประมูลซื้อดังกลาว 

  2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

  3.  ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

  4.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแกเทศบาล

ตําบลทางิ้ว ณ วันประกาศ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ

ประมูลซื้อครัง้น้ี  

  5.  ผูเสนอราคาจะตองมหีลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบหรือ

ผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย 

6. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรบัรายจาย หรอื 

แสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

7. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึง่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง 

ซึ่งมีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดย่ืนซองประมูล   ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 ระหวางเวลา 10.00–11.00 น.  ณ ศูนยรวม 

ขอมูลขาวสารการซือ้หรือการจางระดับอําเภอ ที่วาการอาํเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

และจะแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

หรือวิธีอื่นใดทีม่ีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

กําหนดใหเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ในวันท่ี  18  มิถุนายน  2556  เวลา 14.00-14.30 น. 

โดยเทศบาลตําบลทาง้ิว จะแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหทราบในวันอบรมวธิีการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
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ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูล  ในราคาชุดละ  3,000.-บาท (สามพันบาทถวน) ไดที่

สํานักงานเทศบาลตําบลทางิ้ว  อําเภอเมอืงนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหวางวันที่ 21-31 

พฤษภาคม 2556 หรือดูรายละเอยีดไดที่ www.gprocurement.go.th หรือ  www.thangew.go.th   หรือ

สอบถามทางโทรศัพทไดทีห่มายเลข  075 - 377300  ในวันและเวลาราชการ 

   ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 

(ลงช่ือ)     ชินกร  นาคนาศักด์ิ 

(นายชินกร   นาคนาศักด์ิ) 

                    นายกเทศมนตรีตําบลทางิ้ว



เอกสารประมูลซื้อ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  2 / 2556 

การซื้อ  รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน 

ตามประกาศเทศบาลตําบลทาง้ิว  ลงวันท่ี  21  พฤษภาคม  2556 

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

เทศบาลตําบลทางิ้ว ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “เทศบาลตําบล” มคีวามประสงคจะประมลูซื้อรถตักหนา 

ขุดหลัง  ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทายน้ี)  

งบประมาณในการจัดซื้อ  3,000,000 บาท  (สามลานบาทถวน)   
  

ซึ่งพสัดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพ 

ที่จะใชงานไดทันที   และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ฉบับน้ี   

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

  1.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

         1.1  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ              

          1.2  แบบใบย่ืนขอเสนอการประมลูซื้อ ดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส  

          1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้และการจาง ดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส 

        1.4  แบบสัญญาซื้อขาย        

1.5  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

      (1)  หลักประกันซอง                

      (2)  หลักประกันสัญญา                

        1.6  บทนิยาม                 

(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

      1.7  แบบบญัชีเอกสาร 

       (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1             

       (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2     

  .........................ฯลฯ..................................... 

2.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

      2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระมูลซื้อดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส 

      2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีช่ือผูทิง้งานของทางราชการ

และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอืน่เปนผูทิง้งานตามระเบียบของ

ทางราชการ 
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      2.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา

รายอื่น และ/หรือ ตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ

ประมูลซื้อดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ตามขอ 1.6 

      2.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม

ข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

      2.5  ผูเสนอราคาจะตองมหีลกัฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบหรือ

ผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย 

    2.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรบัรายจาย หรือ 

แสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

   2.7 นิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึง่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

   2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบญัชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง 

ซึ่งมีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 

      ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลกัฐาน   แยกเปน  2  สวน  คือ 

3.1  สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

        (1)  ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                    (ก)  หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 

           (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จาํกัด ใหย่ืนสาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

            (2)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลทีม่ิใชนิติบุคคล 

ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

            (3)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีทีผู่เขารวมคาฝาย

ใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสญัชาติไทย  ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหย่ืน

เอกสารตามที่ระบุไวในขอ (1) 
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            (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง 

            (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ 1.7 (1) 

      3.2  สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

           (1)  แคตตาล็อกและหรอืแบบรปูรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามขอ  4.4 

           (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยระบบอเิล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา  (ถาม)ี 

           (3)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทีผู่ประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

           (4)  หลกัประกันซองตามขอ 5 

   (5) แบบใบย่ืนขอเสนอการประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

    (6)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ 1.7 (2) 

4.  การเสนอราคา 

      4.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมลูซื้อดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส   และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 

ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมอืชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

      4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน  นับแตวันยืน

ราคาสุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูสิทธิเสนอราคาจะตองรบัผิดชอบราคาที่

ตนเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

      4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพสัดุ ไมเกิน  60 วัน  นับถัด

จากวันลงนามในสญัญาซือ้ขาย 

      4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาลอ็กและหรือแบบรปูและรายการละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของ  รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 

เพื่อประกอบการพจิารณา หลกัฐานดังกลาวน้ีเทศบาลตําบลทางิ้ว จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี

อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมลูมีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  

ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการดําเนินการประมูล  ตรวจสอบภายใน   3   วัน   

  4.5  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุทีเ่สนอ  จํานวน      -       (หนวย)  เพื่อใช

ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี เทศบาลตําบลทาง้ิวจะไมรับผิดชอบใน

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  เทศบาลตําบลทางิ้วจะคืนใหแก  

ผูประสงคจะเสนอราคา 
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  4.6  กอนย่ืนเอกสารประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง

สัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมลูซื้อทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอ

ตามเงื่อนไขในเอกสารประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

  4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จาหนาซองถึง

ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไวทีห่นาซองวา “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสาร

ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 2/2556” ย่ืนตอคณะกรรมการดําเนินการประมลูตามโครงการในวันที่ 

7 มิถุนายน 2556 ต้ังแตเวลา 10.00–11.00 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินระดับอําเภอ  ที่วาการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรบัเอกสารเพิม่เติม 

โดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา

แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ 

วันประกาศประมลูซือ้ดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค

จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี

หลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  

  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล กอนหรอืในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ

อิเลก็ทรอนิกสวามีผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิ

เสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูมสีิทธิเสนอราคา และเทศบาลตําบลทางิ้ว จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะ

เสนอราคา หรือผูมสีิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิง้งาน   

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลอืกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาทีม่ี

ผลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรอืเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอเิล็กทรอนิกส หรอืเปนผู

ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว

ตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ   ภายใน  3   วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมลู 

การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานทีจ่ัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมลูวากระบวนการประมูลซือ้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสรจ็ภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการดําเนินการประมลู

จะสัง่พักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสทิธิเสนอราคาพบปะติดตอสือ่สารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไข

ขอขัดของแลว  จะใหดําเนินการกระบวนการเสนอราคาตอไป  จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ

ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวน

แตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสรจ็ไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจ

แกไขได  ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมลูจะสั่งยกเลกิกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และ

สถานที่  เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจงใหผูมีสทิธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประมลู

ซื้อ เพื่อใหการประมูลซื้อเกิดประโยชนสงูสุดตอทางราชการ 

       4.8  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

   (1)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน 

เวลา สถานทีท่ี่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง  โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)  

และรหัสผาน  (Password)  เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

   (2)  ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางโดยการ

ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

   (3)  ราคาเริ่มตนของการประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 

3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)   

(4) เสนอราคาทีเ่สนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถาม)ี รวม 

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

   (5)  ผูมีสทิธิเสนอราคาตอง  LOG IN เขาสูระบบ 

   (6)  ผูมีสทิธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมลูซือ้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาเริ่มตนในการประมลูฯ และจะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า 

(Minimum Bid)   ไมนอยกวาครั้งละ 6,000 บาท   จากราคาเริม่ตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครัง้

ถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000 บาท จากราคาครัง้สุดทายที่เสนอลดแลว 

   (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสรจ็สิ้นแลว 

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาทีเ่สนอหลงัสุด 

   (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรบัคัดเลอืกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรบัผิดชอบ

คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง

อิเลก็ทรอนิกส ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
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        5.  หลักประกันซอง 

           ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเอกสารทางดาน

เทคนิค จาํนวน 150,000.-บาท (หน่ึงแสนหาหม่ืนบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน 

ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึง

อยางใด ดังตอไปน้ี 

       5.1  เงินสด 

       5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลทางิ้ว  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค  หรือกอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

       5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าํประกันดังระบุในขอ 1.5 (1) 

       5.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพยที่ไดรบัอนุญาตให 

ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซึ่งไดแจงเวียนใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้า

ประกันดังระบุไวในขอ 1.5 (1) 

       5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

              หลกัประกันซองตามขอน้ี เทศบาลตําบลทางิ้ว จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรอื   

ผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรยีบรอยแลว เวนแตผูมสีิทธิเสนอราคารายที่

คัดเลือกไวซึง่เสนอราคาตํ่าสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมสีิทธิเสนอราคาไดพนจาก   

ขอผูกพันแลว  

การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

  6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

       6.1  ในการประมลูซือ้ดวยระบบอเิล็กทรอนิกสครั้งน้ี เทศบาลตําบลทางิ้ว  จะพจิารณา

ตัดสินดวย  ราคารวม 

       6.2  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือย่ืนหลักฐานการ

เสนอราคาไมถูกตอง  หรอืไมครบถวนตามขอ 3 หรือย่ืนเอกสารประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตาม

ขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพจิารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแต

เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผดิพลาดไปจากเงือ่นไขของเอกสารประมลูซื้อดวยระบบ

อิเลก็ทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบล 

ทางิ้วเทาน้ัน  

       6.3  เทศบาลตําบลทางิ้ว สงวนสิทธิไมพจิารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี

การผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

               (1)  ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประมูลซื้อดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส   หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลตําบลทางิ้ว 
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              (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารประมูลซือ้ดวยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

      6.4 ในการตัดสินการประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทําสญัญาคณะกรรมการ 

ดําเนินการประมูลหรอืเทศบาลตําบลทางิ้วมีสทิธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือ

ขอเท็จจรงิอื่นใดทีเ่กี่ยวของกบัผูประสงคจะเสนอราคาได  เทศบาลตําบลทางิ้ว มีสิทธิทีจ่ะไมรบัราคาหรือไมทํา

สัญญาหากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

       6.5  เทศบาลตําบลทางิ้ว ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรบัราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได  และอาจพจิารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประมลูซือ้ดวยระบบอเิล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพจิารณา  ทั้งน้ี  

เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลทางิ้วเปนเด็ดขาด  ผูประสงค

จะเสนอราคาหรอืผูมสีิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลตําบลทางิ้วจะพิจารณา

ยกเลกิการประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูมสีิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูมสีิทธิ 

เสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมเีหตุทีเ่ช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเทจ็  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน   

       6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลงัจากการประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา 

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลอืกเปนผูมีสทิธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมสีิทธิเสนอราคา

รายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน

ประกาศประมูลซื้อดวยระบบอเิล็กทรอนิกส หรือเปนผูมสีิทธิเสนอราคาทีก่ระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 เทศบาลตําบลทางิ้ว  มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสทิธิเสนอราคาดังกลาว  

และเทศบาลตําบลทางิ้ว  จะพิจารณาลงโทษผูมีสทิธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

  7.  การทําสัญญาซื้อขาย   

       7.1  ในกรณีทีผู่ชนะการประมูลซื้อดวยระบบอเิล็กทรอนิกส  (ผูคา)  สามารถสงมอบสิ่งของ

ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันทีท่ําขอตกลงซื้อ  เทศบาลตําบลทางิ้ว อาจจะพจิารณา

จัดทําขอตกลงเปนหนังสอื  แทนการทําสัญญาตามแบบสญัญาดังระบุในขอ 1.4 ก็ได   

    7.2  ในกรณีที่ผูชนะการประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได 

ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ  หรือเทศบาลตําบลทางิ้วเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสอื

ตามขอ 7.1  ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอเิล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 

1.4  นับถัดจากวันที่ไดรบัแจงและจะตองวางหลักประกันสญัญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5  ของราคาสิ่งของ

ที่ประมูลซื้อ ดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสไดใหเทศบาลตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึง

อยางใดดังตอไปน้ี 
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7.1 เงินสด 

   7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลทางิ้ว โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญาหรอืกอน

หนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

    7.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ 

1.5 (2) 

     7.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง

ไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (2) 

7.5 พันธบัตรรฐับาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสญัญาพนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

  8.  อัตราคาปรับ 

       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ 10  ใหคิดในอตัรารอยละ   0.20   ตอวัน 

  9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

         ผูชนะการประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา

ซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิง่ของที่ซื้อขายทีเ่กิดข้ึน

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   1     ป นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลทางิ้วไดรับมอบ โดยผูขายตองรบีจัดการ

ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

  10.  การจายเงินลวงหนา 

          ผูมีสทิธิเสนอราคามสีิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอตัราไมเกินรอยละ...-......ของราคา

สิ่งของที่เสนอขาย แตทั้งน้ี  จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน

ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรอืหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่ไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสอื

คํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (3) ใหแกเทศบาลตําบลทางิ้วกอนการรบัชําระเงินลวงหนา  น้ัน 

  11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  

         11.1  เงินคาพสัดุสําหรบังานการซื้อครั้งน้ี ไดมาจาก เงินงบประมาณ  ประจําป

งบประมาณรายจาย พ.ศ.2556   

   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลตําบลทางิ้ว ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ 

ประจําป 2556 คาซื้อรถตักหนาขุดหลงั ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ แลวเทาน้ัน 
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        11.2 เมื่อเทศบาลตําบลทางิ้ว ไดคัดเลอืกผูมีสทิธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลง

ซื้อสิง่ของตามการประมูลซื้อดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิง่ของดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มเีรอืไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรบัขนได

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย  

วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 

     (1)  แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของทีซ่ื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน

คณะกรรมการการสงเสริมพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรอืซื้อขายของจากตางประเทศ เวน

แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออื่นได 

     (2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย

นาวี ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือ

เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออื่น 

     (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรอื (2) ผูขายจะตองรับผดิตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

       11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประมูลซือ้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล

ตําบลทางิ้วแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได  และเมือ่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสทิธิเสนอราคาแลว  

ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะน้ัน 

เทศบาลตําบลทางิ้ว จะรบิหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรอง

ใหชดใชความเสียหาย (ถาม)ี รวมทัง้อาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม 

      11.4 ผูมสีิทธิเสนอราคาซึง่เทศบาลตําบลทางิ้วไดคัดเลือกแลวไมไปทําสญัญาหรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด  ดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลตําบลทางิ้วจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจาก 

ผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพจิารณาให

เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

       11.4  เทศบาลตําบลทางิ้ว  สงวนสทิธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 

          เทศบาลตําบลทางิ้ว 

 

                วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 

 



รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ และรายละเอียดตามเทศบาลตําบลทาง้ิวกําหนด  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑกอสราง  (รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ) 

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

1.  เปนรถตักหนาขุดหลงั (Loader Backhoe) ชนิดลอยาง 4 ลอ  ติดบุงกี๋สําหรบัตักหนารถ 

และบุงกี๋ขุดดานหลังรถ ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก 

2. ใชเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ มีกําลงัไมนอยกวา 70 แรงมา ที่รอบเครื่องยนตไมเกิน 2,200  

รอบตอนาที ระบายความรอนดวยนํ้า 

3. ระบบถายทอดกําลงัแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter 

4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 

5. บุงกี๋ตัก 

    5.1 ชุดบุงกี๋ตัก ติดต้ังอยูหนารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก 

    5.2 ขนาดความจุของบุงกี๋ไมนอยกวา 0.85 ลูกบาศกเมตร 

    5.3 ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุงกี๋ขณะยกสูงสุดไมนอยกวา 3.3 เมตร 

6. บุงกี๋ขุด 

    6.1 ชุดบุงกี๋ขุดติดต้ังอยูดานหลงัรถ มีขาคํ้ายันทําใหรถมั่นคงขณะขุดดิน  ควบคุมดวย 

     ระบบไฮดรอลิก 

    6.2 ขนาดความกวางของบุงกี๋ขุด ไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร 

      6.3 ความจุของบุงกี๋ ไมนอยกวา 0.15 ลูกบาศกเมตร 

      6.4  มีระยะขุดไกลได ไมนอยกวา 5,300 มิลลิเมตร 

      6.5 มีระยะขุดลึกไดไมนอยกวา 4,000 มิลลิเมตร 

7. มีนํ้าหนักใชงาน Operating Weight ไมนอยกวา 6,500 กิโลกรัม 

8. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

9. ระบบไฟฟา 12 โวลท 

อุปกรณประกอบ 

1. มีมิเตอรบอกช่ัวโมงการทํางานของเครือ่งจกัรกล 

2. เกจวัดอุณหภูมิของเครือ่งยนตหรือสัญญาณ 

3. มีสัญญาณไฟเตือนความดันนํ้ามันเครื่อง และไฟชารทแบตเตอรี ่

4. มีเกจบอกระดับนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

5. มีประแจสําหรบัถอดไสกรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด 

   6. แมแรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกบัตัวเครื่องจักร จํานวน 1 ชุด 

7. หมวกนิรภัยสําหรบัพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด 

8. กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด 

9. เครื่องมอืประจํารถ จํานวน 1 ชุด 
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10. ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกบัรถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด ต้ังแต ขนาด 14 ถึง  

     24 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด และอุปกรณการขันพรอมกลองเหล็ก 

11. ชุดประแจปากตายสําหรับใชกบัรถตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด ต้ังแต ขนาด 12 ถึง  

     32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด 

12. มีสัญญาณและอุปกรณอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลติ 

13. สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลอืงหมุนรอบตัว ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  

     150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหัวเกง จํานวน 1 ชุด 

14 หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการใชงาน (Operation Manual) คูมือการ 

    ซอม (Shop Manual) และคูมือการสั่งอะไหล (Parts Book)  

 
 

การพนสีและตราหนวยงาน 

 การพนสีภายนอก และภายในเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต 

 ตัวอักษรตาง ๆ ตามที่เทศบาลตําบลทางิ้วกําหนด 

 
 

เง่ือนไขและการบริการหลังการขาย 

1. ผูเสนอราคาตองแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อคฉบับจรงิของรถตักหนาขุดหลงั จาก

โรงงานผูผลิต และรายละเอียดตาง ๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถตักหนาขุดหลงัตามคุณลักษณะเฉพาะ

ของหนวยงานราชการฯ เปนภาษาไทยหรือองักฤษ 

2. รับประกันความชํารุดบกพรองไมนอยกวา 1 ป โดยในระหวางรับประกันผูเสนอราคาไดจะตองจัดใหมี

การบริการตรวจเช็คระยะเวลาช่ัวโมงการทํางานตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต จํานวนไมนอยกวา 

4 ครั้ง โดยจะตองจัดใหมีบริการตรวจเช็คซอมในระยะเวลากอนสิ้นสุดสญัญาประกัน 1 เดือนโดยไม

คิดมูลคา 

3. ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายทีม่ีอํานาจเต็มจากโรงงานผูผลิตโดยตรง (AUTHORIZED 

DEALER)  โดยแนบหนังสือแตงต้ังมาพรอมในการเสนอราคา หรือหนังสอืฉบับตัวจรงิที่ไดรบัมอบ

อํานาจจากตัวแทนจําหนายใหเปนตัวแทนเสนอราคาโดยตรงกับหนวยงาน 

4. ผูเสนอราคาจะตองทําการฝกอบรมการใชงานและการบํารุงรักษาเครือ่งยนต และอุปกรณประกอบ

ตาง ๆ ใหกับเจาหนาที่ของเทศบาล เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 วันทําการ หรือจนกวาสามารถใช

งานและใชอุปกรณตาง ๆ ไดดี 

5. ผูเสนอราคาจะตองรบัผิดชอบในการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิครบถวนใหรถตักหนาขุดหลังใชงานได

ถูกตองภายใน 15 วัน โดยผูซื้อตองออกหนังสือขอยกเวนภาษีประจําป โดยผูขายเปนผูออกคาใชจาย

เองทัง้สิ้น 
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6. ผูเสนอราคาจะตองรับประกันวามีอะไหลสํารองเพือ่การบํารงุรักษาตามอายุการใชงานไมนอยกวา 

100,000 ช่ัวโมง เพื่อสะดวกในการซอมบํารุงโดยแนบหนังสอืรับรองอะไหลมาพรอมการเสนอราคา 

7. เติมนํ้ามันเช้ือเพลิงเต็มถังในวันสงมอบ 
  

 

เทศบาลตําบลทางิ้ว 


