
เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่ 002/2557 
การซื้อรถบรรทกุดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนดิขบัเคลื่อน 4 ล้อ แบบดบัเบิล้แคบ็ 
ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลแม่วิน ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 

…………………………………………………….. 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การบริหารส่วนตําบล" มีความประสงค์จะสอบราคา
ซ้ือรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จํานวน 1 
คัน ราคากลาง 896,000 บาท (แปดแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามกําหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้   

1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2 

 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาดังกล่าว   
2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน และได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่ง

ให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ณ  

วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซ้ือคร้ังนี้ 
5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจําหน่าย ผู้แทนจําหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์ 

มาแสดง ณ วันรับซองสอบราคาด้วย 
6. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ในสาระสําคัญ 
7. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

เรียบร้อยแล้ว 
       8. ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

3.  หลักฐานการเสนอขาย 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1. ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 

                                         /(ข) บริษัท.....  
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   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
       (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตรประชาชนของ
ผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
       (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืน
หนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
       (4) สําเนาทะเบียนบ้าน,หนังสือมอบอํานาจซ่ึงต้องติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกําหนด 
       (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมด ท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
  3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4  

     (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน 

     (3) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
 

4.  การเสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และ

จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกัน ท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ 
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมละภาษีอากรอ่ืน  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  

ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกําหนด
ยืนราคาผู้เสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย  
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการระเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปพร้อมกับ

ใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะยึดไว้เป็นเอกสารหลักฐานของทาง
ราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอํานาจทํานิติ
กรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนํา
ต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน 3 วนั 

4.5 ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน 
และเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.6 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาซ้ือรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคา               
ตามเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี002/2557 “ ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ระหว่างวันท่ี 26 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 6 มิถุนายน 2557 ในวัน
และเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน และในวันท่ี 6 มิถุนายน 2557 ในเวลาราชการ สามารถย่ืน
เพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอแม่วาง อาคารหอประชุมท่ีว่าการอําเภอ
แม่วาง ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 
 

/เม่ือพ้น..... 
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย (เอกสารส่วนท่ี 
1) ว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะเปิดซองเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว
เป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นท่ีสุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอแม่วาง อาคารหอประชุมท่ีว่าการอําเภอ 
แม่วาง ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
5.1 ในการสอบราคาคร้ังนี”้ องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่

ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ี
มิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ”องค์การบริหารส่วนตําบล” เท่านั้น 

5.3 “องค์การบริหารส่วนตําบล “สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาของ “องค์การบริหารส่วนตําบล”   

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทํา
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

 (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ “องค์การบริหาร
ส่วนตําบล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ “องค์การ
บริหารส่วนตําบล” มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 “องค์การบริหารส่วนตําบล” ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ 
“องค์การบริหารส่วนตําบล”  

 
/เป็นเด็ดขาด..... 
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เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทําโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ตามท่ีประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ
เป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 “องค์การบริหารส่วนตําบล” มี
อํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.7 และ “องค์การบริหาร
ส่วนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ท้ิงงาน 

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
6.1 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ี

ทําข้อตกลงซ้ือ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 
ก็ได้  
  6.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือ 
“องค์การบริหารส่วนตําบล” เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซ้ือขายตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ “องค์การบริหารส่วนตําบล” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได้ ให้ “องค์การบริหารส่วนตําบล” ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
       (1) เงินสด 
       (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน” โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
       (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 
         (4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 

      (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย ซ่ึงได้จดทะเบียนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 

7. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน 
 

8. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี 

จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ 
โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใชก้ารได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
9.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ได้รับมาจากเงินตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ “องค์การบริหารส่วนตําบล” ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ

ประจําปี แล้วเท่านั้น 
9.2 เม่ือ “องค์การบริหารส่วนตําบล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตาม

สอบราคาซ้ือแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง 
 

/ท่ีมีเรือ..... 
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ท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
 (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี 

9.3 ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบล อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 

     
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 002/2557 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 
 

ลักษณะทั่วไป 
1. หลังคาเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันตลอดคันด้านหลังเป็นกระบะสําเร็จรูป 
2. เป็นรถบรรทุกดีเซล ขับเคล่ือน 4 ล้อ  
3. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
4. ขนาดและน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 1 ตัน 
5. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
6. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
7. เป็นรถยนต์สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนสามารถใช้งานได้ทันที 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เครื่องยนต์ 

1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ํา เทอร์โบอินเตอร์คูเลอร์  
1.2 ระบบหัวฉีดแบบคอมมอนเรล 
1.3 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 
1.4 กําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า/3,400 รอบต่อนาที 
1.5 ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 2155-2546 หรือ ยูโร 4 หรือสูงกว่า 

2. ระบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 
2.1 ระบบเกียร์เดินหน้า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์  
2.2 คลัชต์ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 
2.3 สามารถปรับเปลี่ยนจากระบบ 2 ล้อ เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือจาก 4 ล้อ เป็น 2 ล้อได้จากภายใน 

                  ตัวรถโดยไม่ต้องลงมาปรับล็อคหรือหยุดรถ 
2.4 ติดต้ังพวงมาลัยขับด้านขวาพร้อมระบบพาวเวอร์ 

3. ระบบกันกระเทือน  
3.1 หน้า แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยส์สปริงและเหล็กกันโคลง 
3.2 หลัง แบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ หรอืตามมาตรฐานผู้ผลิต 

4. ระบบเบรก 
4.1 หน้า แบบดิสก์เบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
4.2 หลัง แบบดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

5. มิติของรถ 
5.1 มีความยาวฐานล้อไม่น้อยกว่า 3,050 มม. 
5.2 มีความกว้างฐานล้อไม่น้อยกว่า 1,540 มม. 

6. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจํารถ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย 
6.1 กระจกมองข้างซ้าย-ขวาปรับและพับได้ด้วยไฟฟ้า ข้างละ 1 อัน 
6.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ 1 ชุด 
6.3 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม 1 ชุด  
6.4 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ และอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ใต้ท้องรถ 1 ชุด 
6.5 มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติ พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต 
6.6 กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยไฟฟ้าท้ัง 4 บาน 
6.7 กันชนหน้า หลัง 
6.8 มีแผ่นไฟเบอร์ปูเข้ารูปปูกระบะท้ายท้ังหมด พร้อมยางปูเท้าแบบถาดครบชุด 
6.9 กันสาด ซ้าย ขวา 
6.10 มีบันไดข้าง 
 

/7.เงื่อนไข..... 
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7. เง่ือนไขเฉพาะ 

7.1 รับประกันคุณภาพการชํารุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใช้งานตามปกติและตรวจเช็คฟรีตามระยะ
มาตรฐานผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

7.2 น้ํามันหล่อลื่น น้ํามันเบรก ต้องมีระดับเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตซ่ึงต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับประกันมา
แสดง 

7.3 มีน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมใช้งานได้ทันที ณ วันส่งมอบพัสดุ 
7.4 มี พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง 
7.5 ผู้ขายต้องดําเนินการจดทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก ณ วันส่งมอบ โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง 
7.6 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย หรือตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ย่ีห้อท่ีเสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐาน

มาแสดงในวันย่ืนเอกสารเสนอราคา 
7.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่ืน พร้อมแสดงชื่อ ท่ีอยู่ สถาน

ท่ีตั้งของศูนย์บริการ เป็นหนังสือในวันท่ีย่ืนซองสอบราคา 
7.8 ราคาท่ีเสนอเป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พ.ร.บ. ค่า

ขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจาํรถ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
7.9 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคท่ีมีรายละเอียดของตัวรถ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
7.10 ผู้ขายต้องพ่นตราสัญลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18

เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 
7.5 เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการ เท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน ให้ใช้สี
อ่ืนแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ท้ังสองข้าง ตรงประตูท้ังสองด้าน หรือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการ
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

7.11 ผู้ขายจะได้รับเงินต่อเม่ือจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธ์ิให้กับทางองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินโดย
ถูกต้องตามกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น รวมท้ังผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนําการใช้งาน
และบํารุงรักษา แล้วเท่านั้น     

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


