
 
ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว  

เรื่อง  สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จ านวน 1 คัน และรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 
................................................ 

  เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) และรถยนต์
ส่วนกลางมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 688,000.-บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพัน-  
บาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
      - มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน 
      - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี. 
      - มีเกียร์ไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ 
      - มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรือเก็บของได้ (CAB) 
      - เป็นกระบะส าเร็จรูป (ไฟเบอร์กันลอยขีดข่วน) 
      - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
      - ล้ออัลล์ลอย ขนาดล้อ 15 นิ้ว พร้อมยางอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์ประจ ารถ   
        ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
      - มีระบบเซ็นทรัลล๊อค 
      - ติดตั้งฟิล์มกันแสง ด้านหน้า 40 % ด้านข้าง 60 % 
      - มีระบบเครื่องเสียงซีดี 
      - พวงมาลัยมีระบบพาวเวอร์ผ่อนแรง                         
      - มีไฟตัดหมอก 
      - มีคู่มือการใช้รถพร้อมจดทะเบียนรถยนต์    
      - น้ ามันเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์ 
      - การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
      - พ่นตราสัญลักษณ์ตามเทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด 
      - รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี  
          ราคากลาง  688,000.-บาท 
          ค่าเอกสารสอบราคาซื้อ  500.- (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          เอกสารสอบราคา เลขที่ 9/2556 
          ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน 
  2. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 1,300,000. -บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท
ถ้วน) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
      - รถยนต์ส่วนกลางเป็นแบบเอนกประสงค์เครื่องยนต์ดีเซล ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 

     - มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2700 ซีซี. 
     - พวงมาลัยพาวเวอร์ คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง 
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 - ถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 2 จุด ด้านคนขับและโดยสารตอนหน้า ระบบเบรก ABS 
 - ล้ออัลลอยด์ 
 - มีระบบเซ็นทรัลล๊อก 
 - มีเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 4 ล้อ 

           - ติดตั้งฟิล์มกันแสง ด้านหน้า 40 % ด้านข้าง 60 % 
  - มีระบบเครื่องเสียงซีดี จ านวน 1 แผ่น 
  - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  - อุปกรณ์ประจ ารถยนต์พร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  - น้ ามันเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์ 
  - มีคู่มือการใช้รถพร้อมจดทะเบียนรถยนต์ 
  - การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  - พ่นตราสัญลักษณ์ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด 
  - รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี  
       ราคากลาง  1,300,000.-บาท 
       ค่าเอกสารสอบราคาซื้อ  500.- (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
       เอกสารสอบราคา เลขที่ 10/2556 
       ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อขายดังกล่าว 
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รั ฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมือง
สระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซื้อ 
ครั้งนี ้
  5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา 
  6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระส าคัญ 
  8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurment:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้ 
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  ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่
เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ)ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 14 
มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สินกอง
คลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว        
 

   ก าหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ในวันที่ 26 มิถุนายน  2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์
ราชการจังหวัดสระแก้ว 
 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-
3742-1375 ต่อ 111  
 

   ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซ้ือ  เลขท่ี 10/2556 
โครงการจดัซ้ือรถยนตส่์วนกลาง จ านวน 1 คนั (คร้ังท่ี 2) 

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว้ ลงวนัท่ี 13 เดือน มิถุนายน 2556 
………………………………….. 

 

  เทศบาลเมืองสระแกว้ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “เทศบาล” มีความประสงคจ์ะสอบราคาโครงการจดัซ้ือรถยนต์
ส่วนกลาง จ านวน 1 คนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  - รถยนตส่์วนกลางเป็นแบบเอนกประสงคเ์คร่ืองยนตดี์เซล ระบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 

 - มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2700 ซีซี. 
 - พวงมาลัยพาวเวอร์ คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง 
 - ถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 2 จุด ด้านคนขับและโดยสารตอนหน้า ระบบเบรก ABS 
 - ล้ออัลลอยด์ 
 - มีระบบเซ็นทรัลล๊อก 
 - มีเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 4 ล้อ 

           - ติดตั้งฟิลม์กนัแสง ดา้นหนา้ 40 % ดา้นขา้ง 60 % 
  - มีระบบเคร่ืองเสียงซีดี จ านวน 1 แผน่ 
  - เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
  - อุปกรณ์ประจ ารถยนตพ์ร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
  - น ้ ามนัเตม็ถงั ณ วนัส่งมอบรถยนต ์
  - มีคู่มือการใชร้ถพร้อมจดทะเบียนรถยนต ์
  - การพน่สีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
  - พน่ตราสญัลกัษณ์ตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกว้ก าหนด 
  - รับประกนัสินคา้ทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี  
  - ระยะเวลาการส่งมอบ 30 วนั    

ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านได้
ทนัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

 

1.เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบทา้ย          

   1.2 แบบใบเสนอราคา  
   1.3 แบบสญัญาซ้ือขาย ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
   1.4 แบบหนงัสือค ้าประกนั 
     (1) หลกัประกนัสญัญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย   
   1.5 บทนิยาม 

  (1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
  (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

      1.6 แบบบญัชีเอกสาร 
  (1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
  (2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 
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2. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
     2.1  เป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือดงักล่าว 
     2.2 ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
     2.3 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา
ไดมี้ค าสัง่ใหส้ละสิทธิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
     2.4 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคากบัเทศบาลเมืองสระแกว้ ณ วนั
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี 
     2.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีหลกัฐานการเป็นตวัแทนจ าหน่าย ผูแ้ทนจ าหน่าย ผูป้ระกอบหรือผูผ้ลิตรถยนตม์า
แสดง ณ วนัยืน่เอกสารเสนอราคา 
     2.6 เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของเทศบาลเมืองสระแกว้ 
     2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ-รายจ่ายหรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
     2.8 บุคคลหรือนิติท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศู์นย์
ขอ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

    2.9 คู่สญัญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์เวน้แต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สญัญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 

3. หลกัฐานการเสนอราคา 
 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอราคา

เป็น 2 ส่วน คือ 
            3.1 ส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล    
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลบญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
     (ข) บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร

ประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็น
หุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ให้ยื่นส าเนาของการร่วมคา้
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนา
หนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 
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(4) เอกสารอ่ืน 



    1. ส าเนาใบทะเบียนพานิชย ์
    2. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. 20) 
    3. ใบเสร็จรับเงินหรือส าเนา 
    4. ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (ถา้มี) 
(5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ ตามแบบ ในขอ้ 1.6(1) 
 

      3.2 ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้
(1) แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ 4.3 
(2) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้บุคคล

อ่ืนท าการแทน 
(3) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ ตามแบบ ในขอ้ 1.6(2) 
(4) หลกัฐานการเป็นตวัแทนจ าหน่าย ผูแ้ทนจ าหน่าย ผูป้ระกอบการแบบรูปรายละเอียดคุณลกัษณะ

ครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ   
 

   4. การเสนอราคา 
      4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จ านวนเงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวั
เลขและตวัอกัษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแกไ้ข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
      4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน 30 วัน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
และส่งมอบ ณ เทศบาลเมืองสระแกว้ 
      4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุดงักล่าว
ไปพร้อมเอกสารส่วนท่ี 1 และเอกสารส่วนท่ี 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือหลกัฐานดงักล่าวน้ี เทศบาลเมืองสระแกว้ จะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาลอ็กท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจท านิติ
กรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาลอ็ก ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้ง
น าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วนั 
        4.4 ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมทั้งค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ย
แลว้ โดยผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นบัแต่วนัยืนยนัราคาสุดทา้ย โดยภายในก าหนดยืนราคาผู ้
เสนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
      4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะแบบรูปและ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถว้น และเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
     4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา” โดยระบุไวห้นา้ซองวา่ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 10/2556    ยื่นต่อเจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคา

ไดใ้นวนัที ่13 มถุินายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 3 (ห้องสระขวัญ) 
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 14  มิถุนายน  2556 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน  2556 ไดท่ี้งานพสัดุและทรัพยสิ์น กองคลงั 
ส านกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ ในวนัและเวลาราชการ 
            4/เม่ือพน้..... 
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  เมื่อพ้นก าหนดเวลายืน่เอกสารสอบราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารเพิม่เติมโดยเดด็ขาด        



คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา แต่ละรายวา่ เป็นผูเ้สนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ตามขอ้ 1.5(1) ณ วนัประกาศสอบราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมี
สิทธ์ิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผูเ้สนอ
ราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็น
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาและ
ประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เวน้แต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และ
มิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
   ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบั
ผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อผูว้่าราชการจงัหวดัภายใน 3 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคา ของผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ 
ห้องประชุมช้ัน 3 (ห้องสระขวญั) ศูนย์ราชการจงัหวดัสระแก้ว ในวนัที ่26 มถุินายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป     
   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เวน้แต่ผูว้่า
ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีท่ีผูว้่าราชการ
จงัหวดัพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

 

5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
      5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี เทศบาลเมืองสระแกว้ จะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 

        5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคา     ไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา
รายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่
สาระส าคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น 

    5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี  ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคาหรือใบหลกัฐานการรับเอกสาร

สอบราคาของ “เทศบาล” 
  (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือ

ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   
        5/เสนอ..... 
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(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญั  หรือมีผล

ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 



    (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงโดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อม
ประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้
      5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ “เทศบาล”มีสิทธิ
ใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใด ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ผูเ้สนอราคาได ้“เทศบาล” มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา
หรือไม่ท าสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกตอ้ง 
                      5.5“เทศบาล”ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ไดแ้ละอาจ
พิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้ง
เลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู ้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิไดร้วมทั้ง “เทศบาล”จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน
ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้  
   ในกรณีผูเ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสญัญาได ้ คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจง และแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตาม
สอบราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้“เทศบาล” มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 
          5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก
ตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ 4.6 เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา
หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 “เทศบาล” มีอ านาจท่ีจะตดั
รายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.6 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู ้
เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
   ในกรณีหากผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
 

6. การท าสัญญาซ้ือขาย 
    6.1 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบภายใน 5 วนัท าการ ของทางราชการ นบัแต่

วนัท่ีท าขอ้ตกลงการซ้ือ เทศบาลเมืองสระแกว้ จะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุใน
ขอ้ 1.3 ก็ได ้

    6.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถว้นภายใน 5 วนัท าการของทาง
ราชการ หรือเทศบาลเมืองสระแกว้ เห็นวา่ไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ 6.1 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญา
ซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ้ 1.3 กับ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ภายใน 7 วัน นับจากวนัท่ีได้รับแจ้งและจะตอ้งวาง

หลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั ร้อยละ 5 ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาไดใ้ห้เทศบาลเมืองสระแกว้ ยึดถือไวใ้นขณะท า
สญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี 
    (1) เงินสด 
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(2) เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่ “เทศบาลเมืองสระแกว้” โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญา หรือก่อนหนา้วนันั้นไม่เกิน    3 วนัท าการ
ของทางราชการ 
    (3) หนงัสือค ้าประกนัของราคาภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (2) 



    (4) หนังสือค ้ าประกันของบรรษทัเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย ์และเอกสารประกอบธุรกิจค ้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใชแ้บบตามหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุ
ในขอ้ 1.4(2) 
    (5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 

หลกัประกนันี้จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อ
ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 

 

7. การซื้อขายและการจ่ายเงนิ 
          “เทศบาล”จะจ่ายเงินให้เม่ือผูข้ายได้ส่งมอบครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จ านวน 1 คนั      

เสร็จเรียบร้อย โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดงัน้ี 

งวดที ่1 (งวดสุดทา้ย) เงิน 100% ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย จะจ่ายให้ผูข้ายเม่ือส่งมอบรถยนตส่์วนกลาง 
จ านวน 1 คนั  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  ดงัน้ี     

  - รถยนตส่์วนกลางเป็นแบบเอนกประสงคเ์คร่ืองยนตดี์เซล ระบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 

 - มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2700 ซีซี. 
 - พวงมาลัยพาวเวอร์ คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง 
 - ถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 2 จุด ด้านคนขับและโดยสารตอนหน้า ระบบเบรก ABS 
 - ล้ออัลลอยด์ 
 - มีระบบเซ็นทรัลล๊อก 
 - มีเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 4 ล้อ 

           - ติดตั้งฟิลม์กนัแสง ดา้นหนา้ 40 % ดา้นขา้ง 60 % 
  - มีระบบเคร่ืองเสียงซีดี จ านวน 1 แผน่ 
  - เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
  - อุปกรณ์ประจ ารถยนตพ์ร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
  - น ้ ามนัเตม็ถงั ณ วนัส่งมอบรถยนต ์
  - มีคู่มือการใชร้ถพร้อมจดทะเบียนรถยนต ์
  - การพน่สีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
  - พน่ตราสญัลกัษณ์ตามท่ีเทศบาลเมืองสระแกว้ก าหนด 
  - รับประกนัสินคา้ทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี  
 

รวมระยะเวลาส่งมอบ 30 วนั 
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8. อตัราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขายขอ้ 10 จะก าหนดในอตัราร้อยละ 0.20 ของพสัดุตามสญัญาซ้ือขายต่อวนั 
 

9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 



ผูช้นะการสอบราคา ซ่ึงไดท้ าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญา ซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3 แลว้แต่
กรณีจะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี...-...เดือน นับถดัจาก
วนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน   15 วัน นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุด
บกพร่อง 

 

10. การจ่ายเงนิล่วงหน้า 
ผูเ้สนอราคามีสิทธิเสนอราคาขอรับเงินล่วงหนา้ในอตัราไม่เกินร้อยละ …-… ของราคาส่ิงของท่ีเสนอขาย แต่

ทั้งน้ีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบดงั
ระบุในขอ้ 1.4(3) หรือหนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุน
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้  ประกอบกิจการเงินทุน  เพ่ือการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ  โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค ้ าประกนัดงัระบุในขอ้ 
1.4(3) ใหแ้ก่เทศบาลเมืองสระแกว้ก่อนการรับช าระเงินล่วงหนา้นั้น 

 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ๆ 
      11.1 เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ีไดม้าจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2556 ในแผนงานบริหาร
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (111) หมวด ค่าครุภณัฑ ์ประเภท ค่าครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง (453) และจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
หากเทศบาลเมืองสระแกว้ไม่มีเงินรายไดเ้พียงพอเทศบาลฯ สามารถประกาศยกเลิกการสอบราคาดงักล่าวได ้โดยผูช้นะการสอบ
ราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินจากเทศบาลฯ มิได ้
      11.2 เม่ือเทศบาลเมืองสระแกว้ ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้ายและไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามการ
สอบราคาแลว้ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือ
ไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูข้าย
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าว ีดงัน้ี 

        (1) แจง้การสัง่หรือการน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังานคณะกรรมการการส่งเสริม
การพาณิชยน์าวภีายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งหรือซ้ือของจากต่างประเทศเวน้เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

        (2) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธ์ิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศ เวน้แต่จะไดรับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าวีให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

        (3) ในกรณีไม่ปฏิบติัตาม (1)หรือ(2) ผูข้ายจะตอ้งรับตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี
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      11.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงเทศบาลเมืองสระแกว้ ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 6 เทศบาลเมืองสระแกว้ จะริบหลกัประซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัซองทนัที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 



      11.4 เทศบาลเมืองสระแกว้ สงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 
 

ส านกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ 
 
 
 
 

 
วนัท่ี  13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

 
 
 


