ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)
................................................
เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะดาเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) และครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) มีรายละเอียดดังนี้
1. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จานวน 1 คัน เป็นเงิน 688,000.-บาท (หกแสนแปดหมื่นแปด
พัน- บาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2400 ซีซี.
- มีเกียร์ไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับนั่งหรือเก็บของได้ (CAB)
- เป็นกระบะสาเร็จรูป (ไฟเบอร์กันลอยขีดข่วน)
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ล้ออัลล์ลอย ขนาดล้อ 15 นิ้ว พร้อมยางอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์ประจารถ
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล๊อค
- ติดตั้งฟิล์มกันแสง ด้านหน้า 40 % ด้านข้าง 60 %
- มีระบบเครื่องเสียงซีดี
- พวงมาลัยมีระบบพาวเวอร์ผ่อนแรง
- มีไฟตัดหมอก
- มีคู่มือการใช้รถพร้อมจดทะเบียนรถยนต์
- น้ามันเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์
- การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พ่นตราสัญลักษณ์ตามเทศบาลเมืองสระแก้วกาหนด
- รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี
- ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน
2. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จานวน 1 คัน จานวนเงิน 1,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท
ถ้วน) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- รถยนต์ส่วนกลางเป็นแบบเอนกประสงค์เครื่องยนต์ดีเซล ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2700 ซีซี.
- พวงมาลัยพาวเวอร์ คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

2/ถุงลม......

-2- ถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 2 จุด ด้านคนขับและโดยสารตอนหน้า ระบบเบรก ABS
- ล้ออัลลอยด์
- มีระบบเซ็นทรัลล๊อก
- มีเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 4 ล้อ
- ติดตั้งฟิล์มกันแสง ด้านหน้า 40 % ด้านข้าง 60 %
- มีระบบเครื่องเสียงซีดี จานวน 1 แผ่น
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- อุปกรณ์ประจารถยนต์พร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- น้ามันเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์
- มีคู่มือการใช้รถพร้อมจดทะเบียนรถยนต์
- การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พ่นตราสัญลักษณ์ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกาหนด
- รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี
- ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อขายดังกล่าว
2. ไม่เป็น ผู้ ที่ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่ว ยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็ นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้ แก่เทศบาลเมือง
สระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ -รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้อบงครบถ้วนสาระสาคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (E-Government Procurment:e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3/คู่สัญญา....

-39. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่
เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ)ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 31
พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
กาหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ)
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ
และทรั พย์ สิ น กองคลั ง ส านั กงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่า งวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2556 ถึงวัน ที่ 10
มิถนุ ายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 5/2556
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม 2556
…………………………………..
เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2400 ซีซี.
- มีเกียร์ไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับนั่งหรือเก็บของได้ (CAB)
- เป็นกระบะสาเร็จรูป (ไฟเบอร์กันลอยขีดข่วน)
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ล้ออัลล์ลอย ขนาดล้อ 15 นิ้ว พร้อมยางอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์ประจารถ
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล๊อค
- ติดตั้งฟิล์มกันแสง ด้านหน้า 40 % ด้านข้าง 60 %
- มีระบบเครื่องเสียงซีดี
- พวงมาลัยมีระบบพาวเวอร์ผ่อนแรง
- มีไฟตัดหมอก
- มีคู่มือการใช้รถพร้อมจดทะเบียนรถยนต์
- น้ามันเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์
- การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พ่นตราสัญลักษณ์ตามเทศบาลเมืองสระแก้วกาหนด
- รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี
- ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1.เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย

2/1.5 บทนิยาม...

-21.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมือง
สระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบหรือ
ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
2.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้น
แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

3/(ก) ห้างฯ...

-3(ก) ห้างหุ้ นส่ วนสามัญหรือห้ างหุ้นส่ว นจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่ว น (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนาของ
การร่วมค้าสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) เอกสารอื่น
1. สาเนาใบทะเบียนพานิชย์
2. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสาเนา
4. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3
(2) หนั งสื อมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.6(2)
(4) หลั ก ฐานการเป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ย ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย ผู้ ป ระกอบการแบบรู ป
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี การขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
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-44.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย และส่งมอบ ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุดังกล่าวไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหรือหลักฐานดังกล่าวนี้
เทศบาลเมืองสระแก้ว จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.4 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.6 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ นซองสอบราคาที่ ปิ ดผนึก ซองเรี ย บร้ อยจ่ าหน้า ซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้หน้าซองว่าใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 5/2556
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 31
พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สานักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว ในวันและเวลาราชการ
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารสอบราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
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-5ผู้ เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป็ น ผู้ เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคา ของผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้า งต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูน ย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 11 มิถุนายน
2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้ว นตามข้อ 3 หรื อยื่ นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่ รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ”
เทศบาล” เท่านั้น
5.3 “เทศบาล” สงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่ อนผั นในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือ ใบหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาได้
“เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
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-65.5“เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิ ทธิที่ไ ม่รับราคาต่ าสุ ด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ ราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง “เทศบาล”
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีผู้ เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจด าเนินงานตามสั ญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.5 “เทศบาล” มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิท ธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณี ห ากผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การยกเลิ ก การเปิ ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบภายใน 5 วันทาการ ของทาง
ราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงการซื้อ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ
ของทางราชการ หรือเทศบาลเมืองสระแก้ว เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบ
ราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 กับ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ภายใน 7 วัน นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคา
ได้ให้เทศบาลเมืองสระแก้ว ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของราคาภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
1.4 (2)

7/ (4) หนังสือค้า.....

-7(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และเอกสารประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้แบบ
ตามหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4(2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. การซื้อขายและการจ่ายเงิน
“เทศบาล”จะจ่ า ยเงิ น ให้ เ มื่ อ ผู้ ข ายได้ ส่ ง มอบรถยนต์ บ รรทุ ก (ดี เ ซล) จ านวน 1 คั น
เสร็จเรียบร้อย โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เงิน 100% ของราคาตามสัญญาซื้อขาย จะจ่ายให้ผู้ขายเมื่อส่งมอบ
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2400 ซีซี.
- มีเกียร์ไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับนั่งหรือเก็บของได้ (CAB)
- เป็นกระบะสาเร็จรูป (ไฟเบอร์กันลอยขีดข่วน)
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ล้ออัลล์ลอย ขนาดล้อ 15 นิ้ว พร้อมยางอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์ประจารถ
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล๊อค
- ติดตั้งฟิล์มกันแสง ด้านหน้า 40 % ด้านข้าง 60 %
- มีระบบเครื่องเสียงซีดี
- พวงมาลัยมีระบบพาวเวอร์ผ่อนแรง
- มีไฟตัดหมอก
- มีคู่มือการใช้รถพร้อมจดทะเบียนรถยนต์
- น้ามันเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์
- การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พ่นตราสัญลักษณ์ตามเทศบาลเมืองสระแก้วกาหนด
- รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี
รวมระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน

8/8.อัตราค่าปรับ...

-88. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ของพัสดุตามสัญญาซื้อ
ขายต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญา ซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ
1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1
ปี...-...เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอราคาขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ …-… ของราคาสิ่งของที่
เสนอขาย แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4(3) หรือหนังสื อค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการ
พาณิ ชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ ส่ว น
ราชการต่าง ๆ ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4(3) ให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556 ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (242) หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(453) หากเทศบาลเมืองสระแก้วไม่มีเงินรายได้เพียงพอเทศบาลฯ สามารถประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อ
ดังกล่าวได้ โดยผู้ชนะการสอบราคาซื้อไม่มีสิทธิฟ้องร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากเทศบาลฯ มิได้
11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการสอบราคาแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ การน าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้น
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

9./(2)จัดการ...

-9(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ์เช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศ เว้นแต่จะไดรับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1)หรือ(2) ผู้ขายจะต้องรับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี
11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จะริบหลักประซองหรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
11.4 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 6/2556
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จานวน 1 คัน
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม 2556
…………………………………..
เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อ
รถยนต์ส่วนกลาง จานวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รถยนต์ส่วนกลางเป็นแบบเอนกประสงค์เครื่องยนต์ดีเซล ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2700 ซีซี.
- พวงมาลัยพาวเวอร์ คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 2 จุด ด้านคนขับและโดยสารตอนหน้า ระบบเบรก ABS
- ล้ออัลลอยด์
- มีระบบเซ็นทรัลล๊อก
- มีเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 4 ล้อ
- ติดตั้งฟิล์มกันแสง ด้านหน้า 40 % ด้านข้าง 60 %
- มีระบบเครื่องเสียงซีดี จานวน 1 แผ่น
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- อุปกรณ์ประจารถยนต์พร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- น้ามันเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์
- มีคู่มือการใช้รถพร้อมจดทะเบียนรถยนต์
- การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พ่นตราสัญลักษณ์ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกาหนด
- รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี
- ระยะเวลาการส่งมอบ 30 วัน
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1.เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
2/1.5 บทนิยาม...
-21.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมือง
สระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบหรือ
ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
2.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้น
แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
3/(ก) ห้างฯ...
-3(ก) ห้างหุ้ นส่ วนสามัญหรือห้ างหุ้นส่ว นจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึ งการเข้าเป็นหุ้นส่ว น (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนาของ
การร่วมค้าสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) เอกสารอื่น
1. สาเนาใบทะเบียนพานิชย์

2. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสาเนา
4. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3
(2) หนั งสื อมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.6(2)
(4) หลั ก ฐานการเป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ย ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย ผู้ ป ระกอบการแบบรู ป
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4/ 4.2 ผู้เสนอ.....
-44.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย และส่งมอบ ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุดังกล่าวไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหรือหลักฐานดังกล่าวนี้
เทศบาลเมืองสระแก้ว จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.4 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้ง หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.6 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ นซองสอบราคาที่ ปิ ดผนึก ซองเรี ย บร้ อยจ่ าหน้า ซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้หน้าซองว่าใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 6/2556
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่

เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 31
พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สานักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว ในวันและเวลาราชการ
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารสอบราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก และเทศบาลจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
5/ ผู้เสนอราคา.....
-5ผู้ เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป็ น ผู้ เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคา ของผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้า งต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวั ญ) ศูน ย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 11 มิถุนายน
2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ ครบถ้ว นตามข้อ 3 หรื อยื่ นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ”
เทศบาล” เท่านั้น
5.3 “เทศบาล” สงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่ อนผั นในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือ ใบหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาได้
“เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6/ 5.5 “เทศบาล”…..
-65.5“เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิ ทธิที่ไ ม่รับราคาต่ าสุ ด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ ราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง “เทศบาล”
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรื อใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีผู้ เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจด าเนินงานตามสั ญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.5 “เทศบาล” มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณี ห ากผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การยกเลิ ก การเปิ ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบภายใน 5 วันทาการ ของทาง
ราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงการซื้อ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ
ของทางราชการ หรือเทศบาลเมืองสระแก้ว เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบ
ราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 กับ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ภายใน 7 วัน นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคา
ได้ให้เทศบาลเมืองสระแก้ว ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของราคาภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
1.4 (2)
7/ (4) หนังสือค้า.....
-7(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และเอกสารประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้แบบ
ตามหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4(2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. การซื้อขายและการจ่ายเงิน
“เทศบาล”จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)
จานวน 1 คัน เสร็จเรียบร้อย โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เงิน 100% ของราคาตามสัญญาซื้อขาย จะจ่ายให้ผู้ขายเมื่อส่งมอบ
รถยนต์ส่วนกลาง จานวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้
- รถยนต์ส่วนกลางเป็นแบบเอนกประสงค์เครื่องยนต์ดีเซล ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2700 ซีซี.
- พวงมาลัยพาวเวอร์ คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 2 จุด ด้านคนขับและโดยสารตอนหน้า ระบบเบรก ABS
- ล้ออัลลอยด์
- มีระบบเซ็นทรัลล๊อก
- มีเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 4 ล้อ
- ติดตั้งฟิล์มกันแสง ด้านหน้า 40 % ด้านข้าง 60 %
- มีระบบเครื่องเสียงซีดี จานวน 1 แผ่น
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- อุปกรณ์ประจารถยนต์พร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- น้ามันเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์
- มีคู่มือการใช้รถพร้อมจดทะเบียนรถยนต์
- การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พ่นตราสัญลักษณ์ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกาหนด
- รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี
รวมระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน

8/8.อัตราค่าปรับ...
-88. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ของพัสดุตามสัญญาซื้อ
ขายต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญา ซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ
1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1
ปี...-...เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอราคาขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ …-… ของราคาสิ่งของที่
เสนอขาย แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4(3) หรือหนังสื อค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ ส่ว น
ราชการต่าง ๆ ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4(3) ให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556 ใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (111) หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง
(453) และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หากเทศบาลเมืองสระแก้วไม่มีเงินรายได้เพียงพอเทศบาลฯ สามารถประกาศ
ยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวได้ โดยผู้ชนะการสอบราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่า ยใดๆ ทั้งสิ้นจาก
เทศบาลฯ มิได้
11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการสอบราคาแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ การน าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้น
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
9./(2)จัดการ...
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(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ์เช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศ เว้นแต่จะไดรับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1)หรือ(2) ผู้ขายจะต้องรับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี
11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จะริบหลักประซองหรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
11.4 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

