เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561
การซื้อรถประจาตาแหน่ง จานวน 1 คัน โดยมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 2,400 ซีซี
ตามประกาศเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น” มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ยานพาหนะ หรือ รถยนต์ (25.10.15.03)

จ้านวน 1 รายการ

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก้ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
2/2.5 ไม่เป็น........

-22.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมือง
วั ง น้้ า เย็ น ณ วั น ประกาศประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระท้ า การอั น เป็ น การขั ด ขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็ นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผู้ ยื่ นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลื อกเป็นคู่สั ญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด
2.14 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ้าหน่าย ผู้แทนจ้าหน่าย ผู้ประกอบการ
หรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงด้วย
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ้ า กั ด ให้ ยื่ น ส้ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
3/(2)........

-3(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(5) ส้ าเนาหลักฐานการเป็นตัวแทนจ้าหน่าย ผู้ แทนจ้าหน่ าย ผู้ ประกอบการ หรื อผู้ผลิ ต
รถยนต์ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อ เสนอด้าเนินการแนบไฟล์ เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
ครบถ้ว น ถูกต้องแล้ ว ระบบจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชี เอกสารส่ วนที่ 1 ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอ้ า นาจให้ บุ ค คลอื่ น กระท้ า การแทนให้ แ นบหนั ง สื อ
มอบอ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์ เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ ว นที่ 2
ครบถ้ว น ถูกต้องแล้ ว ระบบจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชี เอกสารส่ วนที่ 2 ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ ถู กต้ องครบถ้ วน พร้ อมทั้งหลั กฐานแสดงตัวตนและท้ าการยืนยั นตั วตนของผู้ ยื่นข้ อเสนอโดยไม่ต้ อ งแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรื อ ราคาต่อ หน่ว ย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไ ว้ท้ ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ ไม่ตรงกัน
ให้ ถื อ ตั ว หนั ง สื อ เป็ น ส้ า คั ญ โดยคิ ด ราคารวมทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รวมค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี อ ากรอื่ น ค่ า ขนส่ ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ส้านักงานเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
4/ราคา........

-4ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นให้ส่งมอบพัสดุ
4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ไป
พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าว
นี้เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
ส้าหรับแคตตาล็ อกที่แนบให้ พิจารณา หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้ าเนาถูกต้อง
โดยผู้ มี อ้ านาจท้ านิ ติ กรรมแทนนิ ติ บุ คคล หากคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 1 วัน
4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื่ นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสั ญญา รายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่น ข้อเสนอตามเงื่อ นไข
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอจะต้ องยื่ น ข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่น ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้ว จึงส่ งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบั ติของผู้ ยื่ นข้อเสนอแต่ล ะรายว่า เป็น ผู้ ยื่นข้อเสนอที่ มีผ ลประโยชน์ ร่ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่ น
ตามข้อ ๑.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อว่ ามี การกระท้ าอั นเป็ นการขั ดขวางการแข่ งขั นอย่ างเป็ นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
จะพิ จารณาลงโทษผู้ ยื่ นข้ อเสนอดั งกล่ าวเป็ นผู้ ทิ้ งงาน เว้ นแต่ เ ทศบาลเมื อ งวัง น้้ า เย็ น จะพิ จารณาเห็ นว่ า
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น มิ ใ ช่ เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารกระท้ า ดั ง กล่ า วและได้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น ประโยชน์
ต่อการพิจารณาของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
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-54.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก้าหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ อ งศึ ก ษาและท้ า ความเข้ า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการพิจารณาผลการยื่ นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
จะพิจารณาจากราคารวม
5.3 หากผู้ยื่ นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่น หลั กฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะขายไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ในส่ ว นที่มิ ใช่ส าระส้ าคั ญและความแตกต่ างนั้น ไม่ มีผ ลท้า ให้ เกิ ดการได้เ ปรี ยบเสี ย เปรีย บ
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
5.4 เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจั ดซื้ อ จั ด จ้ างด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญชี ร ายชื่ อผู้ ซื้ อเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก้ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
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-65.6 เทศบาลเมืองวั งน้้าเย็นทรงไว้ซึ่งสิ ทธิที่ จะไม่รับราคาต่้าสุ ด หรื อราคาหนึ่ ง ราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิ กการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการเป็ นส้ าคั ญ และให้ ถื อว่ าการตั ดสิ นของเทศบาลเมื องวั งน้้ าเย็ น เป็ นเด็ ดขาด
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น4
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้ ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด้าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่ เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น4 ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
5.7 ก่อนลงนามในสั ญญาเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นอาจประกาศยกเลิ กการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิ กส์ หากปรากฏว่ามีการกระท้าที่เข้าลั กษณะผู้ ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับ การ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน
๕ วันท้าการ นับแต่วันที่ท้าข้อตกลงซื้อเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นจะพิจารณาจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท้า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
6.2 ในกรณี ที่ ผู้ ชนะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไม่ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วั น ท้ า กา ร หรื อ เทศบาลเมื อ งวั ง น้้ า เย็ น เห็ น ว่ า ไม่ ส มควรจั ด ท้ า ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ
ตามข้อ 6.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท้าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดัง ระบุในข้อ ๑.๓
หรือท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาล
เมืองวังน้้าเย็น ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ ค หรื อดราฟท์ ที่ ธ นาคารเซ็ น สั่ ง จ่ า ย ซึ่ ง เป็ น เช็ ค หรื อดราฟท์ ล งวั น ที่ ที่ ใ ช้ เ ช็ ค
หรือดราฟท์นั้นช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท้าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการ
(๓) หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด
(๔) หนั งสื อค้้าประกันของบริ ษั ทเงิ นทุ น หรือบริ ษั ทเงิ นทุ นหลั กทรั พย์ ที่ ได้ รับอนุ ญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7/(5) .........
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(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มี ดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็นได้รับมอบไว้แล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซือ้ ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท้าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
10.๑ เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ.2561
การลงนามในสั ญญาจะกระท้ าได้ ต่ อเมื่ อ เทศบาลเมื องวั งน้้ าเย็ น ได้ รั บอนุ มั ติ เงิ นค่ าพั สดุ
จากงบประมาณประจ้าปี พ.ศ.2561 แล้วเท่านั้น
10.๒ เมื่อเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้ น ต้องน้ าเข้ามาโดยทางเรื อ ในเส้ นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่ งของที่ซื้อขายดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่ งจะต้องได้รับ อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู้ ข ายจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
8/10.3 .........

-810.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ ก้าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
10.๔ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัยของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นค้าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มสี ิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
10.6 เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นไม่ได้
(1) เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท้าการจัดซื้อครั้งนีต้ ่อไป
(2) มีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับ การคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การท้าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณี อื่ น ในท้ า นองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตามที่ ก้ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ า งระยะเวลาการซื้ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ ข ายต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นสามารถ น้าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท้าสัญญากับเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นไว้ชั่วคราว
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
11 มิถุนายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1 /2561
การซื้อรถประจ้าต้าแหน่ง จ้านวน 1 คัน โดยมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 2,400 ซีซี
ตามประกาศเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561
---------------------------------------------------------1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
1.1 คุณลักษณะทั่วไป
- เป็นรถเอนกประสงค์ SUV
- มีเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
- มีระบบถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- สีรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เครื่องยนต์ จะต้องสามารถใช้น้ามันเชื้อเพลิงประเภท (น้้ามันเบนซิน) แก๊ สโซฮอลล์ 91,
แก๊สโซฮอลล์ 95 และสามารถใช้ได้กับ E85 หรือ E20 ได้เป็นปกติ โดยไม่มีผลกระทบเสียหายใดๆ ต่อเครื่องยนต์
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ
1.2.1 เครื่องยนต์ และเครื่องล่าง
- เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 16 วาล์ว
- ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 2,400 ซีซี
- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ
- ระบบเกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก มีครีบระบายความร้อน
- ระบบเบรกหลังแบบดิสก์เบรก
1.2.2 ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย
- มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมาย
จราจร
- มีระบบเตือนการโจรกรรม มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบกล้ องมองภาพขณะถอยหลัง พร้อมแนะน้าเส้นทางการถอย มาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต
1.3 อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ
- เป็ น รถที่ผ่ า นการตรวจเช็ค และพ่ นกั น สนิ ม อย่า งทั่ว ถึ ง บริเ วณโครงสร้า งภายในและ
ภายนอกตัวรถยนต์ เช่น โครงฝากระโปรงหน้า ห้องเครื่องยนต์ บานพับประตูหน้า-หลัง ภายในประตู บล็อกตัวถัง
รอบคัน ใต้ท้องรถ ขายึด และบริเวณอื่นๆ ตามก้าหนดเรียบร้อย พร้อมใบรับประกัน ไม่ต่้ากว่า 5 ปี
- ที่นั่งคนขับ และที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ ที่แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา
- ติดตั้งเครื่องเสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต ประกอบด้วย วิทยุ MP3 CD
2/- กระจก

-2- กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ ไม่ต่้ากว่า 60% กระจกบานหน้า
ติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่้ากว่า 40%
- มีระบบเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อค
- มีเครื่องมือประจ้ารถครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้ และบ้ารุงรักษา (ภาษาไทย) 1 ชุด
1.4 เงื่อนไขอื่นๆ
- ในวันส่งมอบรถยนต์ประจ้าต้าแหน่ง ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และผู้ขายต้องเติม
น้้ามันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง พร้อมใช้งาน
- ก้าหนดเวลาช้าระเงิน ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ประจ้าต้าแห่ง และจดทะเบียนตาม
กฎหมาย พร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับได้ท้าการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
-------------------------------------------------

