
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ 
เรื่อง  สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ 

แบบดับเบิ้ลแคบ  จ านวน  ๑  คัน 
 ************************ 

ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี  มีความ
ประสงค์จะสอบราคาซื้อ  รถยนต์ส่วนกลาง   ประเภทรถยนต์บรรทุก   (ดีเซล)   ขับเคลื่อน   ๒   ล้อ                     
แบบดับเบิ้ลแคบ    จ านวน    ๑   คัน   ตามรายละเอียดดังนี้   

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ  
จ านวน ๑  คัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้   รถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขับเคลื่อน  ๒  
ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ  โดยมขีนาดน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  ๑  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ต่ ากว่า  ๒,๔๐๐  
ซีซี  เป็นกระบะส าเร็จรูป  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ  ๔  ประตู  ราคารวมเครื่องปรับอากาศ  รวม
ภาษีสรรพสามิต  จ านวน  ๑  คัน  รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ราคากลางในการ
จัดซื้อ  คือ  ๗๘๗,๐๐๐.-  บาท  (-เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านจันทน์  ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

   ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่   ๒๓   มิถุนายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๗  กรกฎาคม    ๒๕๕๙         
ในวันและเวลาราชการ  ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์   และก าหนดเปิดซองสอบราคา   
ในวันที่    ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอบ้านดุง)  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐- บาท (-หนึ่งพนับาทถ้วน-)   
ได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  ตั้งแต่วันที่  ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๖  กรกฎาคม   
๒๕๕๙    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น.    หรือทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  
www.banjan.go.th.     หรือทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง   www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  ๐ – ๔๒๑๓ – ๘๔๔๕  กด ๑๖    ในวันและเวลาราชการ   

  ประกาศ   ณ    วันที่  ๒๓  เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

 (นายสดวก   นาหิรัญ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ 

 

http://www.banjan.go.th./
http://www.gprocurement.go.th/


 
เอกสารสอบราคาซื้อ   เลขที่  1/2559 

เรื่อง  สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถยนต์บรรทุก  (ดีเซล)   ขับเคลื่อน  2   ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแคบ    จ านวน    1    คัน   

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  ลงวันที่   23   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2559 
************************* 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  
“องค์การบริหารส่วนต าบล”    มีความจะประสงค์จะสอบราคาซื้อ ตามโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  
ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขับเคลื่อน  2  ล้อ   แบบดับเบิ้ลแคบ   จ านวน  1  คัน  ตามรายละเอียดดังนี้   

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ รถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขับเคลื่อน  2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ  
โดยมีขนาดน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  1  ตัน  ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า   2,400  ซีซี  เป็นกระบะส าเร็จรูป  
ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ  4  ประตู  ราคารวมเครื่องปรับอากาศ   รวมภาษีสรรพสามิต   จ านวน  1  
คัน   ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ทันที  และมีประสิทธิภาพเฉพาะตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1 .  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2    แบบใบเสนอราคา 
1.3    แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4    แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5   บัญชีรายการเอกสารหลักฐานแนบพร้อมซองสอบราคา 
1.6   บทนิยาม 

(1)  ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน 
(2)  การขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 

2.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน
ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้าม
เข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.    หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม    

(ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
       /ส าหรับผู้ประกอบการ……. 
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ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใน

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม    (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา   รวมทั้งรายการและ

จ านวนตัวอย่าง  (ถ้ามี)  

4.     การยื่นซองสอบราคา 

4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มี
เงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน    
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ   ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข   หากมีการขูด   
ลบ   ตก   เติม   แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้
ด้วยทุกแห่ง 

4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว   โดย
เสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจด
ทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวงจนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ 
  ราคาที่เสนอ   จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
         4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  45  วัน  นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญาซื้อขาย     

4.4ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ไปพร้อมใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้  องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าเสนอราคา  หากคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  7  วัน   
  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน  -  หน่วย    เพ่ือใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล  จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ   ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะคืนให้แก้ผู้เสนอราคา  
        /4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา.....   
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  4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา  
  4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  
1/2559 ”  โดยยื่น โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบ ตั้งแต่วันที่   23   มิถุนายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที ่  7  
กรกฎาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ณ   ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์    
เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะเปิดซองสอบราคา  ในวันที่   8   กรกฎาคม  2559  ตั้งแต่เวลา   10.00  น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอบ้านดุง)   
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000- บาท   (-หนึ่งพนับาทถ้วน-)   ได้ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  ตั้งแต่วันที่  23 มิถุนายน  2559  ถึงวันที่ 6  กรกฎาคม 2559  เวลา 
08.30 น.  ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 4213 – 8445  กด 16   ในวันและเวลา
ราชการ 

5.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม 

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม  ข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตาม  ข้อ  3   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม  ข้อ  4   แล้ว    
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ   ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่า   จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์   เท่านั้น 

5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  

(2)ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในใบเอกสารเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สถานะภาพ  หรือ 

      
       /ข้อเท็จจริงอ่ืนใด…. 
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ข้อเท็จจรงิอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์   มีสิทธิที่จะไมร่ับราคา
หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคา
หนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอราคาทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  
ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสิน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
จันทน์  เป็นเด็ดขาด    ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ  มิได้  รวมทั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจันทน์  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อถือได้
ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  ตามข้อ 1.6 

 6.   การท าสัญญาซื้อขาย  

6.1   ในกรณีที่มีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วัน         
ท าการของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  จะพิจารณาจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้  

6.2   ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท า
การของทางราชการ  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ  6.1  
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับองค์การบริหารส่วนต าบล  
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   ของ
ราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ดังต่อไปนี้  
         (1)  เงินสด 

(2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วนัท าการของราชการ 

(3)   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน       
ข้อ 1.4 

(4)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

7.  อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดใน  อัตราร้อยละ  0.20   ของสัญญาซื้อขายต่อวัน  

8.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ ใน
ข้อ  1.3   แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา  

       /ไม่น้อยกว่า   1  ปี ..    
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ไม่น้อยกว่า   1  ปี    นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบพัสดุ  โดยผู้ขาย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม   ภายใน   15   วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

9.1    เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559  
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แล้วเท่านั้น  
องค์การบริหารส่วนต าบล  จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายงวดเดียว (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินใน

อัตราร้อยละ 100  ของราคาขาย  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อ  โดยผู้ขายจะต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว โดยจะต้องด าเนินการจดทะเบียน  รถยนต์กับส านักงานขนส่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แล้วเท่านั้น 

9.2    เมื่อองค์การบรหิารสว่นต าบลไดค้ัดเลอืกผู้เสนอราคารายใดให้เปน็ผู้ขายและได้
ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิง่ของดังกล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  
และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคา  ซึง่เปน็ผู้ขายจะตอ้งปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)   ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

        9.3   ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ   6   องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
         9.4   องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ 

                    
               วันที่    23  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.  2559 

 



เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ 
เลขที่ 1 /2559   ลงวันที่   23  มิถุนายน   2559 

 
1.ความต้องการ  รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
2. คุณลักษณะท่ัวไป 
 2.1 เป็นรถยนต์กระบะแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
 2.2 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 2.3 ราคารวมภาษีสรรพาสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2.4 เป็นรถกระบะแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 
 2.5 ส่วนประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือที่ก าหนด ให้เป็นไปตามที่โรงงานผู้ผลิตก าหนด 
3. คุณลักษณะทางเทคนิค 
 3.1 ระบบเครื่องยนต์ เป็นแบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาวล์ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
 3.2 ปริมาณความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเป็นไปตามมาตรฐานรถยนต์ด้านขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเฉพาะด้านความ
ปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
 3.3 ระบบจ่ายน้ ามันหัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอลเรล 
 3.4 ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์  แรงม้าไม่น้อยกว่า  150 แรงม้า 
4. ระบบส่งก าลัง 
 - เป็นเกียร์แบบธรรมดา  เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ 
5. ระบบเบรก 
 5.1 ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรกมีครีบระบายความร้อน เบรกหลังเป็นแบบดรัมเบรก 
 5.2 มีเบรกมือ ซึ่งมีคันบังคับอยู่ตรงกลางภายในเก๋ง 
 5.3 ระบบเบรก  ABS 
6. ระบบไฟฟ้า 
 6.1 มีโคมไฟส่องทาง ไฟเลี้ยว ไฟหยุด ไฟฉุกเฉิน ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ ไฟถอยหลัง  และ
โคมไฟภายในเก๋ง ครบชุดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมาย 
 6.2 ระบบเปิด – ปิดไฟหน้าแบบฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ 
 6.3 กระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว 
 6.4 ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน  ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED หรือดีกว่า 
7. มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัด  มีมาตรหรืออุปกรณ์วัดความเร็ว วัดระยะทาง วัดปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง วัด
อุณหภูมิของเครื่องยนต์ วัดไฟชาร์ตแบตเตอรี วัดความดันน้ ามันหล่อลื่น และเครื่องวัดอุปกรณ์อ่ืนๆของผู้ผลิต
ก าหนดเป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
8. ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย  เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต 
 
         /9. ตัวรถ…….. 
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9. ตัวรถ 
 9.1 แบบมีช่องที่นั่งอีก 1 ตอนหลังคนขับ พร้อมประตู เปิด – ปิด ข้างละ 1 บาน 
 9.2 กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น – ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ พร้อมติดฟิล์มป้องกันความร้อน
ที่กระจกท้ัง 4 บาน พร้อมด้านหน้าเต็มแผ่น และด้านหลังห้องผู้โดยสาร ความเข้มไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์  
 9.3 เบาะที่นั่งตอนหน้าเป็นแบบแยกชนิดปรับแอนนอนได้ ตอนหลังเป็นที่นั่ง 1แถว 
 9.4 ประตูทุกบานมีตัวล็อค 
 9.5 กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัยที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ 
 9.6 เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจ าหน่ายในปีปัจจุบัน 
10. ระบบกันสะเทือน 
 10.1 ล้อหน้าเป็นแบบอิสระใช้ปีกนกคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อน 
 10.2 ติดตั้งระบบกันกระแทกบรรทุก (ไลน์เนอร์) ชนิดในรูปตามรุ่นรถยนต์ 
11.เครื่องมือและหนังสือประจ ารถ 
 11.1 เครื่องมอืประจ ารถ 1 ชุด 
 11.2 แม่แรงประจ ารถ  และอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุด 
 11.3 หนังสือคู่มือประจ ารถ เข้ารับบริการบ ารุงรักษาฟรีภายในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทก าหนด 
 11.4 อุปกรณ์ท่ีติดมากลับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) ที่แนบท้ายสัญญา 
12.อุปกรณ์อ่ืนๆ 
 12.1 อุปกรณ์ปัดน้ าฝนที่กระจกบังลมหน้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดล้างกระจกครบชุด 
 12.2 กระจกมองหลังในเก๋งและนอกเก๋งซ้าย–ขวาปรับด้วยระบบไฟฟ้า มองหน้าเห็นได้ไกลและชัดเจน 
 12.3 มีที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านคนขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้าชนิดมาตรฐานของบริษัท 
 12.4 เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยืดทั้ง 3 จุด ม้วนเก็บเองได้โดยอัตโนมัติด้านหน้า และด้านหลังส าหรับ
พนักงานขับรถ และผู้นั่งโดยสารตอนหน้า และชนิดแบบยึด 2 จุด  ส าหรับผู้นั่งโดยสารตอนหลังตรงกลาง 
 12.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังพร้อมหัวจ่ายลมแบบหรับทิศทางได้ พร้อมลมไล่ฟ้าด้านหน้า ตาม
แบบมาตรฐานของผู้ผลิต 
 12.6 มีแผ่นไฟเบอร์ปูเข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดพร้อมยางปูเท้าแบบถาดครบชุด 
 12.7 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ 1 ชุด 
 12.8 ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ และอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่ใต้ท้องรถ 1 ชุด 
 12.9.มีระบบล็อคประตูอัตโนมัติ พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 12.10 กันชนด้านหน้าและหลัง 
 12.11 มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาด 12 โวล์ 1 ช่อง 
 12.12 ล้ออัลลอย  ขนาด 17 นิ้ว 
 12.13. เครื่องเล่นวิทยุ เครื่องเล่นแผ่น DVD,MP3,Wma, ช่องต่อ USB,AUX พร้อมล าโพง 
 12.14. พวงมาลัยเพาเวอร์ 
 12.15. มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอย่างน้อย 3 จุด 
 12.16 มีบันไดข้าง ทั้ง 2 ข้าง 
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13. เงื่อนไขเฉพาะ 
 13.1 พ่นตราสัญญาลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ ขนาดความกว้างหรือยาว 30 
เซนติเมตร และ อักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร พร้อม
หมายเลขครุภัณฑ์ โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง 
ตรงประตูทั้งสองด้าน 
 13.2 ผู้ขายต้องด าเนินการจดทะเบียนรถจากกรมขนส่งทางบก มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถยนต์เป็นเวลา 1 ปี ณ วันส่งมอบ ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง 
 13.3 ผู้ขายจะเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย หรือตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอราคา โดยมีเอกสาร
หลักฐาน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา 
 13.4 ราคาท่ีเสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พ.ร.บ.  ค่าขนส่ง      
ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจ ารถและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 13.5 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ “จะช าระราคาค่าครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง” โดยการเบิก
จ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะน าการใช้งานและการบ ารุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบ
รถและคู่มอื จดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 
 13.6 การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่รถ อุปกรณ์และส่วนควบคุม
ของรถ ที่มิได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่
คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทาง 50,000  กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ถึงก่อน ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท 
 13.7 ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ ามัน
อ่ืนเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ 
 

 
 

                  (นายสดวก  นาหิรัญ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ 

                   วันที่    23    เดือน มิถุนายน     พ.ศ. 2559 
 
 


