ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง
เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน
**************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ รถยนต์
ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน ราคากลาง
๗๘๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณสมบัติตามกําหนดราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานมาตรฐานงบประมาณสํานักงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้
- รถบรรทุก(ดีเซล) มีน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(รายละเอียดอืน่ เพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการเป็น
ตัวแทนจําหน่าย ผู้แทนจําหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงด้วย กรณีได้รับมอบ
อํานาจต้องมีหนังสือมอบอํานาจมาแสดงด้วย
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางประแดง ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง การ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

-๒ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์
(e-Government Procurement : e-GP)
กําหนดการยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ให้ยื่นซอง ณ ที่ทํา การองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง อํา เภอบางปะอิน จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา และ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอบางปะอิน และวันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๘ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) และจะทําการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ
ที่ว่าการอําเภอบางปะอิน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งาน
พัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและ
เวลาราชการ) สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๐-๓๐๗๓ ต่อ ๑๐๔ ใน และทางเว็บไซด์
www.bangpradaeng.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)
(นายพินิจ ไตรสโมสร)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๕๙
การซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จํานวน ๑ คัน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
***************************
องค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ ๔ ประตู จํานวน ๑ คัน ราคากลาง ๗๘๗,๐๐๐.- บาท ( เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) โดยมี
คุณสมบัติตามกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ
๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้
- รถบรรทุก(ดีเซล) มีน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(รายละเอียดอืน่ เพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ซึ่งพัสดุที่จะซือ้ นีต้ ้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทนั ทีและมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าํ ประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

-๒๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการเป็น
ตัวแทนจําหน่าย ผู้แทนจําหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงด้วย กรณีได้รับมอบ
อํานาจต้องมีหนังสือมอบอํานาจมาแสดงด้วย
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน่ ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางประแดง ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง การ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการ
ที่บุคคลหรือนิตบิ ุคคลเป็นคูส่ ัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์
(e-Government Procurement : e-GP)
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบคุ คล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง

-๓(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้าสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รว่ มค้า และในกรณีทผี่ ู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูร้ ่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้ง
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองในเสนอราคาตามแบบในข้อ
๑.๕
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม ข้อ ๔.๓
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลลงนามในใบเสนอราคาแทนและหลักฐานตัวแทนจําหน่าย ผู้แทนจําหน่ายผู้ประกอบ
หรือผู้ผลิตรถยนต์
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ
๑.๖ (๒)
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบทีก่ ําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานีโ้ ดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุก
แห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ต รงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ย
กว่า ๙๐ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

-๔๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขายก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของรถยนต์ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางประแดง จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการสําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็น
สําเนารูปถ่ายต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทีเ่ ข้า
สอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอ
จะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ๒ วัน
๔.๕ ผู้เ สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึก ซองเรียบร้อยจ่าหน้า ซองถึง ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่
๒/๒๕๕๙” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบล ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ยื่นซอง ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอบางปะอิน และวันที่ ๑๖ – ๑๗
ธัน วาคม ๒๕๕๘ ที่ทํา การองค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลบางประแดง อํา เภอบางปะอิน จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) และจะทําการเปิดซองสอบ
ราคาในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอบางปะอิน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่น
ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซอง
สอบราคาในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยืน่ ซองสอบราคาไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือที่ผดิ แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล เท่านั้น

-๕๕.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเสนอกระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน ทําการของ
ทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการหรือองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าไม่ควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
การสอบราคาจะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๒ กับองค์การบริหารส่วนตําบล
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลมีรายได้เข้ามาเพียงพอ องค์การบริหารส่วนตําบลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ชนะการสอบราคาเข้ามาทําสัญญา ภายใน ๗ วัน

-๖นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่
สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้ประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่สัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๓
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อย ๐.๒๐ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงราเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันผู้ซื้อรับมอบโดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุด
บกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่องจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น
๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
๙.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งนําสิ่งของดังกล่าวเข้าจากต่างประเทศ และของนัน้ ต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชนาวี ดังนี้

-๗(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้าจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รบั จ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
ของที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสํานักคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่
หรือเป็นของทีร่ ัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชนาวี
๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็นผู้ทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๕๙
การซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน ๑ คัน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
*****************************
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน โดย
มีคุณสมบัตติ ามกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ
๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้
๑. ลักษณะทั่วไป
- เป็นรถบรรทุก (กระบะสําเร็จรูป) ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- มีน้ําหนักบรรทุกไม่ตา่ํ กว่า ๑ ตัน
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ (Double Cab) ๔ ประตู
- ราคาขายรวมเครื่องปรับอากาศแล้ว
- ราคาขายรวมภาษีสรรพสามิตแล้ว
- มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- สีตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (กําหนดสีภายหลัง)
- ลักษณะของรถต้องมีสภาพใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งาน
ในทันที
๒. ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์
๒.๑ เครื่องยนต์
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- เป็นรถใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ ระบบความร้อนด้วยน้ํา
- ระบบการจ่ายน้ํามันเป็นหัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล
๒.๒ ระบบส่งกําลัง
- ระบบเกียร์ธรรมดา
- มีเกียร์หน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
๒.๓ ระบบเบรก ABS
๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว
- พวงมาลัยพาวเวอร์ สามรถปรับระดับสูงต่าํ ได้

-๒๒.๕ ระบบล้อและยาง
- เป็นยางเรเดียล จํานวน ๔ เส้น พร้อมกระทะล้อ ขนาดตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อขนาดเดียวกัน จํานวน ๑ ชุด
๒.๖ ระบบไฟฟ้า
- ใช้แบตเตอร์รไี่ ม่ต่ํากว่า ๗๐ แอมแปร์
- ระบบเซ้นทรัลล๊อค
- ไฟตัดหมอกหน้า
๒.๗ มาตรวัดและสัญญาณที่แผงหน้าปัด แผงหน้าปัดต้องประกอบด้วยมาตรวัดและสัญญาณ
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
๓. ระบบรักษาความปลอดภัย
- มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎจราจรพร้องทั้งแตร
- ทีน่ ั่งคนขับและที่นงั่ ผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- มีคานเหล็กนิรภัยในประตูซ้าย-ขวา
- มีถุงลมนิรภัย คู่หน้า
๔. อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ
- นาฬิกาดิจิตอล
- วิทยุเครื่องเล่น CD MP๓ ๑ เครื่อง พร้อมลําโพง ๔ ตัว
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกฎหมายกําหนด
(ความเข้มไม่ตํากว่า ๖๐% และฟิล์มบานหน้าเต็ม ๔๐%)
- เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานพร้อมซองหรือถุง จํานวน ๑ ชุด
- คู่มือการใช้และซ่อมบํารุงรักษา ๑ ชุด
- กระบะกันกระแทก จํานวน ๑ ชุด
- ทีน่ ั่งคนขับ และทีน่ ั่งผูโ้ ดยสารหุ้มด้วยหนัง
๕. เงื่อนไข
- ต้องรับประกันคุณภาพและการชํารุดบกพร่องที่เกิดขึน้ เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัยเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันส่ง
มอบรถ
- น้ํามันหล่อลืน่ น้ํามันเบรก ต้องมีระดับเต็ม ( Full ) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ และรถยนต์ยี่หอ้ ที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ
ซ่อมและบริการอะไหล่ครอบคลุมทั่วประเทศ

-๓- ต้องมีน้ํามันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถึงในวันส่งมอบ
- ผูข้ ายต้องทําการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ
- พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง
หรือยาวไม่น้อยว่า ๒๕ เซนติเมตร พร้อมซื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง
หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขาดสูงไม่นอ้ ยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่
ประตูด้านนอกของตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู) และสติ๊กเกอร์ชื่อเต็ม องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางประแดง ขนาดสูงไม่ตา่ํ กว่า ๗ เซนติเมตร ติดตอนบนกระจกหน้ารถ
- รายละเอียดอืน่ ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

