
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจดัจ้าง
ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ.....................จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เป็น รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 
ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต และหลังคาโดยสาร ที่
นั่ง 3 แถว จ านวน 1 คัน..................................................... 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........1,990,000.00...............................บาท 
 

3. วันท่ีก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).......26  เมษายน  2560..................... 
เป็นเงิน.......2,000,000.00...................บาท  ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...........-.........บาท 
 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
1. .....บริษัท รุ่งเจริญ อีควิปเมนท์ แอนด์ทรัค จ ากัด.......... 
2. .....บริษัท  คิงส์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด.......................... 
3. .....บริษัท ไทยคาร์ อินดัสทรีส์ จ ากัด............................. 
4. ...................................................................................... 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
1. ว่าท่ีร้อยตรีปรเมษฐ์  นิติกร 
2. นายวิฑูรย์  ปัญญานวน 
3. นายดนัย  ซาวค าเขต 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ  

พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต และหลังคาโดยสาร ที่นั่ง 3 แถว  
จ านวน 1 คัน 

……………………. 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง เป็น รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ ผลิต และ
หลังคาโดยสาร ที่นั่ง 3 แถว จ านวน 1 คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศนี้ ใน
งบประมาณวงเงิน  1,990,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้
จ านวน  2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ 
อบต.แม่สูน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นกระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคาวันที่   23  พฤษภาคม  2560  ถึงวันที่   6  มิถุนายน  2560  
ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ที่ว่าการอ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่  7  มิถุนายน  2560  เวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  

                     ในวันที่  8  มิถุนายน  2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
หรือจ้างระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอฝาง ชั้น 2  จังหวัดเชียงใหม่               10.00  .            ผู้สนใจ
ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ส านักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ระหว่างวันที่         
23 พฤษภาคม  2560 ถึงวันที่  6  มิถุนายน  2560   

ดูรายละเอียดได้ที่ www.maesoon.go.th และ www.gprocuement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-5334-6333  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  

 
                       
                    (นายวันชาติ    ศิริภัทรนุกูล) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

http://www.gprocuement.go.th/


เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  1/2560 
สอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ  

พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต และหลังคาโดยสาร ที่นั่ง 3 แถว จ านวน 1 คัน   
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ลงวันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560    

**************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เป็น รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
และหลังคาโดยสาร  ที่นั่ง 3 แถว  จ านวน 1 คัน  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศนี้     
ในงบประมาณวงเงิน  1,990,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางในการจัดซื้อครั้ง
นี้จ านวน  2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

1.5  บทนิยาม 
(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผละประโยชน์ร่วมกัน 
(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1)  บัญชีแสดงเอกสารส่วนที่ 1 
(2)  บัญชีแสดงเอกสารส่วนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็น    

ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

2.2  ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย  ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
รถยนต์มาแสดงด้วย 

3.   หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 2  ส่วน  คือ 
3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 
 

 

/(1)  ในกรณีผู้เสนอราคา.......... 
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(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตับประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา 
สัญญาจ้างของการร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือปผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)  

(4)  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบ   

ในข้อ 1.6 (1) 
3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  แค็ตตาล็อกหรือแบบรูปราบการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4 
(2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ  

1.6 (2) 
4. การยื่นซองสอบราคา  

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  
ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดย
เสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือราคาต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ ตรงกันให้ถือ
ตัวอักษรเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวงจนกระทัง่ส่งมอบพัสดุให้ 

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อย  120   วัน  นับตั้งแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน    90   นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย  

 
 
 

/4.4  ผู้เสนอราคา...... 
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                    4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อค และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ และรายละเอียดอุปกรณ์ตามมาตรฐานการผลิต  แนบพร้อม    
ใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน” จะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 

      ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบ 
ราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาตรวจสอบภายใน .....5....วัน  

      4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน   - รายการ  เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน”
จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว “องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน” จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

       4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคาซื้อ 

                    4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 
1/2560” โดยย่ืนโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตั้งแต่วัน     23  พฤษภาคม  2560 ถึงวันที่  
6  มิถุนายน  2560 น. ณ ส านักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในวันและเวลาราชการ และ
ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องศูน                         หรือก                                
            ชั้น 2 ที ่           ฝาง        เชียงใหม่ ในวันที่  7  มิถุนายน  2560  เวลา  08.30 น. ถึง 
16.30 น.  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  8  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา  
10.00  น. เป็นต้นไป  ณ  สถานที่กลาง (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ) อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ    
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเท่านั้น 

                    5.3  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อซองสอบราคาซื้อ หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

/(3) เสนอรายละเอียด........... 
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        (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

          (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้      
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

 5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่ง   
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าเป็นการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูนเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

     6. การท าสัญญาซื้อขาย 
        6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาซื้อสามารถส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้ถูกต้องครบถ้วนภายใน  30 วัน  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3   
ก็ได ้

        6.2  ในกรณีดังกล่าวผู้ที่ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  
30  วัน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเห็นว่าไม่สมควรท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน”  โดยเป็นเช็คลง

วันที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
   (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน

ดังระบุในข้อ  1.4   
   (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

  7. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.20  ของวงเงินตามสัญญาต่อวัน  

 
 
 
 

/8. การรับประกัน........ 
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  8.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างดังระบุในข้อ 1.3  

แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับ
ถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้รับมอบ   โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิม  ภายใน   15   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
        9.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อในครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน การลงนามใน
สัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น 

        9.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและ
ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกาศสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

                        (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว  เข้ามาจากต่างปร ะเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขาย สั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

          (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

       (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชย์นาวี 

      9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) 
รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                    9.4  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
 
 

วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

 

 



 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต  
และหลังคาโดยสาร ที่นั่ง 3 แถว ขนาดแรงม้าไม่นอ้ยกว่า 175  แรงม้า  จ านวน 1 คัน 

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
 

................................................................. 
 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
และหลังคาโดยสาร ที่นั่ง 3 แถว  ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 175  แรงม้า  เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้         
1. ลักษณะท่ัวไป    

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตาม
มาตรฐานผู้ผลิต  ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 175  แรงม้า ตอนท้ายดัดแปลงเป็นรถบรรทุกอเนกประสงค์ ติดตั้ง
เบาะนั่ง 3 แถว  เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
2. ตัวรถยนต์            

2.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต      
2.2 ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร       
2.3 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 

ชุด โดยมีอุปกรณ์ท่ีส าคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน       
2.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศท่ีหัวเก๋ง 
2.5   พร้อมติดตั้งวิทยุเทป หรือ ซีดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

3. เครื่องยนต์            
3.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ าเป็นเครื่องยนต์ที่ได้     

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. เลขที่ 2315-2551 
3.2   ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี       
3.3 แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า    
3.4 มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น 

4. ระบบส่งก าลัง           
4.1 คลัตช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต        
4.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 

5. ระบบบังคับเลี้ยว           
5.1 พวงมาลัยพาวเวอร์ ขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 

6. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
6.1 ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ   

7. ระบบกันสะเทือน 
7.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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8. ระบบห้ามล้อ 

8.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
9. สมรรถนะรถ            

9.1 ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง   
9.2 สามารถรับน้ าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถขณะบรรทุกเต็ม

สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) หรือน้ าหนักรวมบรรทุกไม่ต่ ากว่า 7,500 กิโลกรัม 
10. ระบบไฟฟ้า 

10.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์          
10.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์    
10.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์        
10.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดบรรจุไม่ต่ ากว่า 65 แอมแปร์/ชั่วโมง จ านวน 2 ลูก  
10.5 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 

11. กระบะบรรทุก 
11.1 กระบะบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งกระบะเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต   พ้ืนกระบะ 

ใช้เหล็กหนาอย่างดี 4.5 มม. ด้านข้างหนา 3 มม. พร้อมติดตั้งเบาะนั่ง 3 แถว เป็นเบาะนั่ง ( เบาะนั่ง  2  ข้าง 
และแถวกลาง ) ด้านบนติดตั้งหลังคาโดยสารกรุด้วยอลูมิเนียมแบบมีช่องบานสไลด์ด้านข้าง จ านวนไม่น้อยกว่า 
ข้างละ 4 ช่อง ด้านท้ายมีประตูปิด-เปิด ผลิตและประกอบด้วยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 
และ มอก. 9001-2552 และ ISO 18001:2007 หรือสูงกว่า 

11.2 กระบะมีความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  
11.3 มีบันไดขึ้นลง  2 ชั้น   ท าด้วยเหล็ก 
11.4 ติดตั้งพัดลมเพดาน ไม่น้อยกว่า  3  ตัว และไฟส่องแสงในตัวรถ ไม่น้อยกว่า 2 จุด 
11.5  ติดตั้งวิทยุและเครื่องขยายเสียงไซเรนพร้อมไมค์-ล าโพง 
11.6  ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดมาตรฐาน พร้อมค้อนทุบกระจกนิรภัย 
11.7  โครงสร้างหลังคารถเป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกก าหนด 

12. ชุดติดตั้งไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน   
12.1 สัญญาณไฟฉุกเฉินแฟลชไลท์ทรงกลมสีเหลือง หลอด LED   
12.2 มีฝาครอบไฟชนิด 2 ชั้น ผลิต Polycarbonate – Dome คุณภาพดีแสงสว่างสามารถผ่านได้

ชัดเจน ชั้นนอกผลิตจากวัสดุทนความร้อน ชนิด Polycarbonate – Dome แบบผิวเรียบ โปร่งแสง ชั้นในผลิต
จากวัสดุทนความร้อน ชนิด Polycarbonate – Dome แบบผิวไม่เรียบ โปร่งแสง ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ 
ได้ 2 ระบบ ทั้ง 12 โวลท์ และ 24 โวลท์ ฐานท าด้วยแสตนเลส ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี  

12.3 เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.9001 - 2552  และ     
ISO 14001  และ ISO 18001:2007  หรือสูงกว่า  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐาน พร้อม
แคตตาล็อค มาแสดงในวันยื่นซองเพ่ือประกอบการพิจารณา 
13. อุปกรณ์ประจ ารถยนต์ 

13.1 หนังสือคู่มือการใช้รถ จ านวน 1 ชุด 
13.2 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จ านวน 1 ชุด 
13.3 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จ านวน 1 ชุด 
13.4 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จ านวน 1 ชุด 
13.5 เครื่องมือประจ ารถ จ านวน 1 ชุด 
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13.6  ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพ่ือป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุ เสียงจะดังทันทีเมื่อผู้ขับเข้าเกียร์ถอยหลัง ตัวเครื่องสามารถปรับตั้งค่าความดัง
ของเสียงอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง  ตามแต่สภาพแวดล้อมในขณะนั้น ให้ความดังเสียงต่ าได้ไม่น้อย
กว่า 85 เดซิเบล และเสียงสูงไม่น้อยกว่า 110 เดซิเบล  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อค  
และคุณสมบัติ พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

14. การพ่นสี 
14.1 การพ่นสีตัวรถ พ่นด้วยสีรองพ้ืนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดี 

ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานก าหนด) 
14.2 บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ (แซสซีส์) พ่นด้วยสีกันสนิม  
14.3 พ่นสีเครื่องหมายและข้อความตามท่ีหน่วยงานก าหนด            
14.4 โรงงานผู้ผลิตสีต้องมีมาตรฐาน ISO และน าเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองและหนังสือแต่งตั้ง

ผู้แทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง 
15. เงื่อนไข 

15.1 รับประกันความช ารุดบกพร่อง 1 ปี 
15.2 ก าหนดยืนยันราคาภายใน 90 วัน 
15.3 ก าหนดส่งมอบภายใน 90 วัน 
15.4 ต้องมีศูนย์บริการถ่ายน้ ามันเครื่องและซ่อมแซมบ ารุงอยู่ในพ้ืนที่ อบต. ประกาศ 
15.5 มีหนังสือคู่มือการบริการถ่ายน้ ามันเครื่องตามระยะและน้ ามันอ่ืนๆเป็นภาษาไทย 
15.6 คู่มือใช้รถ คู่มือบ ารุงรักษารถและคู่มือสั่งอะไหล่รถให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเพ่ือประโยชน์กับทาง

ราชการในกรณีที่เกิดการเสียหายและเข้าซ่อมบ ารุงพ้ืนที่นั้นๆ 
15.7 ผู้ขายจะต้องด าเนินการจดทะเบียนขนส่ง ให้กับทางหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย 

        15.8 ต้องจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ ไม่น้อยกว่าประเภท 3 
 

 
 

 

 

 
 


