
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิล้แคบ๔ ประตู ยก
สูง ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด ๑ ตัน ขบัเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ๔ ประตู ยกสูง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกวา่ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาคร้ังนี้ เป็นเงนิทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พนับาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี ้

  

 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดบัเบิ้ลแคบ๔ 
ประตู ยกสูง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่
กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกวา่ ๑๑๐ กิโลวัตต์ 
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) 

จำนวน ๑   คัน 

 

 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะตอ้งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือทำสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเปน็ผู้ทีไ่ม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิง้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบ
เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการ
ดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยืน่ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้
สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 



 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แต่วันทีป่ระกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 
  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

 

  
(นายศรัณภิรมย์ คำพทิักษ์วารี) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 
 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้
ตั้งแต่วันที่ ขอรบัเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 

  



 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๑/๒๕๖๓ 

การซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลือ่น ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ๔ ประตู ยกสูง ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 

ตามประกาศ องค์การบริหารสว่นตำบลโคกเริงรมย์ 
ลงวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
                  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

  

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400ซีซี  หรือ
กำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิล้
แคบ  4 ประตู ยกสูง  

จำนวน ๑   คัน 

 

 
พัสดุที่จะซื้อนีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานไดท้ันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ
และข้อกำหนด ดังต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกนั 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหวา่งถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 
เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิ้งงานและได้แจง้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนัน้ด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูม้ีอาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเริงรมย์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยืน่
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่วา่นัน้ 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถา้ม)ี พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้าม)ี และบัญชผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบตัร
ประจำตัวประชาชนของผูน้ั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถา้มี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เปน็หุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาตไิทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผูย้ื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเปน็ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สำเนาในทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถา้มี) 
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบยีนพาณิชย(์ถ้ามี)  
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้



                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทัง้นี้หากผู้รบัมอบอำนาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูท้ี่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะตอ้งกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยนัตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย
เสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกนั ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึง่รวมค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพสัดุ
ให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๓๐ วนั นับถัดจากวนัลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารสว่นตำบลโคกเริงรมย์ ให้ส่งมอบพัสด ุ
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก
(ดีเซล)ขนาด ๑ ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกวา่ ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
๒ ล้อ แบบดับเบิล้แคบ ๔ ประตู ยกสูง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์จะยึดไว้เปน็เอกสารของทางราชการ 
                                   สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารปูถ่ายจะตอ้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อำนาจทำนติิกรรมแทนนิตบิุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบภายใน ๕ วนั 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดประกอบรายการตามที่ส่วนราชการกำหนด โดยลงลายมือผู้
ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 
                ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว 
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอา 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 



                          ๔.๗     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตาม
เวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ข้อเสนอและการเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผูย้ื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รบัผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
ของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายวา่ เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หาก
ปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอที่มผีลประโยชน์รว่มกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้นออกจากการเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกลา่วเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทำ
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏบิัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไวด้้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวธิีการเสนอราคาด้วยวิธปีระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิใ์นการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเริงรมย์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น 
                          ๕.๒     ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
(Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปจัจัยหลักและนำ้หนักที่กำหนด ดงันี้ 
                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ ยานพาหนะหรือรถยนต์ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) 
                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตวัแปรหลัก)   กำหนดนำ้หนักเท่ากับร้อยละ   ๗๐ 
                                           (๒)   มาตรฐานของสินคา้หรือบริการ   กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ   ๑๐ 
                                           (๓)   บริการหลังการขาย   กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ   ๑๐ 
                                           (๔)   ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ่ืนๆ   กำหนดนำ้หนักเท่ากับร้อยละ   ๑๐ 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหาร



ส่วนตำบลโคกเริงรมย์กำหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีม่ิใช่สาระสำคัญและความ
แตกต่างนัน้ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ 
อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสทิธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์สงวนสทิธิ์ไม่พจิารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ทรงไว้ซึ่งสทิธิที่จะไม่รับราคาต่ำสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์เป็นเด็ดขาด ผู้ยืน่ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเปน็ผู้ทิ้งงาน ไม่วา่จะเปน็ผู้ยืน่ข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระทำการโดยไมสุ่จริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นตน้ 
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสดุ เสนอราคาตำ่จนคาดหมายได้วา่ไม่อาจดำเนนิงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเริงรมย์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้วา่ ผู้ยืน่ข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เปน็ที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ มีสิทธิทีจ่ะ
ไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ ทั้งนี้ ผูย้ื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบรหิารส่วนตำบลโคกเริงรมย์อาจประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผูย้ื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทำสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ 
วันทำการ นับแต่วนัที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์จะพิจารณาจัดทำขอ้ตกลงเป็นหนังสือแทนการทำ
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๓๐ 
วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์เห็นว่าไมส่มควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสญัญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวนัที่ได้รบัแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกันสัญญาเป็นจำนวน



เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาคา่สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ยึดถือไว้ในขณะ
ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจา่ย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระ
ต่อเจ้าหน้าที่ในวนัทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
                          (๓)     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดงั
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางกำหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงนิทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท์ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคนืให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู่้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคนืให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เริงรมย์ ได้รับมอบไว้แล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ จะจ่ายค่าสิง่ของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 
และค่าใช้จา่ยทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้สง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสญัญา
ซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็น
หนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไมไ่ด้รับมอบต่อวัน 
                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๓ ปี      นบัถัดจากวนัที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วนั นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความชำรุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการย่ืนข้อเสนอและอื่นๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพสัดุสำหรับการซื้อคร้ังนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระทำได ้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ได้รับอนุมัติเงิน
ค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านัน้ 
                          ๑๐.๒   เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตก
ลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิง่ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏบิัติตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิง่ของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นบัตั้งแต่วนัที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง



จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏบิัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารสว่นตำบลโคกเริงรมย์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์จะริบหลักประกันการยืน่
ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์สงวนสทิธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวนิิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยืน่
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๐.๖   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยทีผู่้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ไม่ได ้
                                   (๑)    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่
ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อคร้ังนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทำการจัดซื้อคร้ังนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เริงรมย์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผูข้ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ สามารถนำผลการปฏิบตัิงานแลว้เสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำ
สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ไว้ชั่วคราว 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 
 ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

  



ขอบเขตของงาน(Terms of Reference):TOR 
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน 
1. ความเป็นมา 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งงบประมาณ ไว้ 854,000.-บาท(-แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) เพ่ือจัดซื้อ
รถยนต์ส่วนกลาง สำหรับทดแทนรถเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน เพื่อให้เพียงพอในการรับรองการปฏิบัติ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือทดแทนรถยนต์เดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี  
2.2 เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ  
2.3 เพ่ือประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธี

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผุ้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รัยผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ 

3.4ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดร้ับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 

3.6 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนวันเสนอราคา 

 
 
 
 
 



 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ยกสูง 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ์ฉบับเดือน ธันวาคม  ปี 2562   จำนวน 1 คัน  
  ลักษณะท่ัวไป 
  4.1คุณลักษณะทั่วไป  
   1.เป็นรถบรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด  1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  
   2.มีเครื่องปรับอากาศ ตามาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งเรียบร้อย  
   3. ราคาท่ีเสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ  ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
รวมทั้งภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
   4. กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 4 บาน ตามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
   5. มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
   6.สีรถยนต์ตามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
   7.ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรถรุ่นใหม่วางจำหน่าย ณ 
ปัจจุบัน 
  4.2 คุณลักษณะด้านเครื่องยนต์  
   1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาลว์ DOHCแถวเรียงพร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์
คูลเลอร์มีระบบจ่ายน้ำมันแบบคอมมอนเรล พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ  
   2. ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีวี หรือ มกีำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
  4.3 คุณลักษณะระบบขับเคลื่อนและควบคุม 
   -ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
   -ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า  6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง1 เกียร์(เกียร์
กระปุก) 
   -ระบบครัทช์  แบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค  
   -ยางและล้อ ขนาดล้อไม่น้อยกว่า  17 นิ้ว  ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
รถยนต์ หรือดีกว่า  
   -ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก และเบรกหลังแบบดรัมเบรก พร้อมระบบเบรกมือ  
   -พวงมาลัยพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวามือของรถ 
พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้  
   -มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล  
   -มีระบบกันสะเทือน  
   -มีระบบรับน้ำหนักหน้าและหลัง เป็นไปตามารตรฐานผู้ผลิต  
  4.4 คุณลักษณะด้านโครงสร้างตัวรถยนต์ 



   -ชิ้นส่วนตัวถังหลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปชนิดเดียวกัน  
   -หลังที่นั่งตอนหน้า มีช่องที่นั่ง 1 ตอน เป็นเบาะนั่งยาวตลอด นั่งได้ประมาณ 3 ที่
นั่ง พร้อมประตูเปิด- ปิดข้างละ1 บาน กระจกประตูปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า  
   -ติดตั้งวิทยMุP3/USB/Bluetooth ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  
   -กระจกมองซ้าย-ขวา ปรับด้วยระบบไฟฟ้า  
   -ติดฟิล์มกรองแสง ความเข้มไม่ต่ำกว่า 40% ที่กระจกประตู หน้าต่างทุกบาน 
รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  
   -ถังน้ำมันสมารถบรรจุน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า 70 ลิตร  
   -ฝาถังสำหรับเปิดเติมน้ำมันเชื่อเพลิงต้องเปิดได้จากภายในห้องเก๋งโดยผู้ขับ  
   -ตอนท้านเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
   -สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  
   -ขนาดตัวรถ ความยาวตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตรและความกว้าง 
ตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,815 มิลลิเมตร และความสูงทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 1,780 มิลลิเมตร  
   -มีกันชนหน้า -หลังสีเดียวกับตัวรถหรือชุบโครเมียม  
  4.5 คุณลักษณะด้านระบบไฟฟ้า 
   -ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ และแบตเตอรี่ 12 โวลล์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
รถยนต์  
  4.6 คุณลักษณะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก 
   -ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีสำหรับผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิตและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 
   -มีระบบถุงลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า 2 จุด จากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต  
   -มีกระจกมองหลังในรถ 1 บาน มองได้ชันเจน 
   -มีระบบปรับอากาศภายในห้องเก๋งติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็น
ของใหม่ทั้งชุด  
   -มีโคมไฟสัญญาณต่างๆครบถ้วนตามกฎจราจรพร้อมทั้งแตรเสียงดังชัดเจน 
   -เครื่องปัดน้ำฝน พร้อมระบบฉีดน้ำ ล้างกระจก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
รถยนต์  
   -มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต  
   -มีที่บังแดดม่องหน้าในรถทั้ง2 ข้าง หรือดีกว่า  
   -มีระบบเนทรัลล็อคประตูทั้ง4 บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือระบบที่ดีกว่า 
  4.7 อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ  
   -ชุดเครื่องมือประจำรถท่ีจำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานพร้อมของหรือถุง จำนวน 1 
ชุด  
 
   -ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า  17 นิ้ว ยางเป็นไปตามมาตรฐาน 



                                จากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์     จำนวน 1 ชุด  
   -แม่แรงยกพร้อมด้าม     จำนวน 1 ชุด 
   -มีแผ่นยางปูรองพ้ืนกระบะ(แม็กลายเนอร์)   จำนวน 1 ชุด  
   -มีผ้ายางรองพ้ืนตอนหน้าและตอนหลัง   จำนวน 1 ชุด  
   -ติดตั้งแผ่นยางรองพ้ืนตอนหน้าและตอนหลัง  จำนวน 1 ชุด  
   -ติดตั้งแผ่นยางหรืออุปกรณ์กันโคลนตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน 1 ชุด  
   -คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา(ภาษาไทย)   จำนวน 1 ชุด  
  4.8 อ่ืนๆ  
   -อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบห้อง
โดยสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 2550-2554 หรือดีกว่า  
   -ราคาที่เสนอเป็นราคาท่ีรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งอากรอ่ืนๆและ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
   -รายละเอียดนอกเหนือจากกำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอ
แนบท้ายสัญญา  
   -รายละเอียดอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของ
บริษัทผู้ผลิต  
 5.ระยะเวลาดำเนินการ  
  เดือน มกราคม 2563 -กุมภาพันธ์   2563  
 6.ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์  
  ผู้เสนอราคาได้จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซื้อ
ขาย  
 7. สถานที่ส่งมอบ  
  7.1 ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จ
ณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  
   7.2 การจ่ายเงินให้ผู้ขาย จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์แล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น  
  7.3 ผู้ขายจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า18 เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ หมายเลข
ครุภัณฑ์และข้อความใช้ในราชการเท่านั้น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  5 เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านนอกตัวรถ
ทัง้ 2 ข้าง(บริเวณกลางประตู) (ท้ังหมดใช้สัญลักษณ์และตัวอักษรสีตัดกับสีรถ) 
  7.4 ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันส่งมอบ 
  7.5 ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว 
การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ  



 8.การรับประกัน 
  ต้องรับประกันคุณภาพในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุม 
ของรถท่ีมิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่
คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่าง
ใดถึงกำหนดก่อนนับถัดจากวันที่ส่งมอบรถ  

9.วงเงินในการจัดหา 
  ภายในวงเงิน 854,000.-บาท(-แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
 10 ติดต่อสอบถาม 
  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพ่ือทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที่  
  -งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  โทร 0-4405-6304 ตั้งแต่เวลา  08.30 น.-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ 
www.khokroengrom.go.th 
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