
 

  
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 
เร่ือง    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

(รถนั่งส่วนกลาง เอนกประสงค์ไม่เกิน  7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากวา่ 2,400 ซีซี.) 
………………………………… 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคา
ซ้ือครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง เป็นรถนั่งส่วนกลาง เอนกประสงค์ไม่เกิน  7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี.  เครื่องยนต์ดีเซล  จ านวน 1 คัน  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ รายละเอียดตามที่คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

(ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ) 
 

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน  1,100,000.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน-)  โดยเป็น
ราคาที่รวมประกันภัย พ.ร.บ. ค่าทะเบียน ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต และอ่ืน ๆ เรียบร้อยแล้ว 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ      
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลนาสาร  
ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซ้ือครั้งนี ้
  5.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง และเสนอราคา
โดยตรงกับเทศบาลต าบลนาสาร จากผู้แทนดังกล่าว (แนบเอกสารวันเสนอราคา) 
  6.  ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานซ่อมบ ารุงพร้อมคลังสต็อกอะไหล่ พร้อมมีช่างส าหรับให้บริการหลัง
การขาย (แนบเอกสารวันเสนอราคา) 
  7.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
   7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 
 
          2/7.2 บุคคลหรือ......... 
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   7.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก่อนวันยื่นซองเสนอราคา 
   7.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ก าหนดการยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลาง  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
เทศบาลต าบลนาสารระดับอ าเภอ  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  29  เดือน มกราคม  พ.ศ. 
๒๕๕7  ตั้งแตเ่วลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. 

ก าหนดการยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งแต่วันที่  30  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕7  ถึงวันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7  
ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ   

ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา ๑0.3๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลต าบลนาสารระดับอ าเภอ อ าเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สถานที่กลาง) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร  ในราคาชุดละ  5๐๐.- บาท  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างของเทศบาลต าบลนาสารระดับอ าเภอ (สถานที่กลาง)  ในวันที่  29  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  และกองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลนาสาร ตั้งแต่วันที่  30  เดือน  
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕7  ถึงวันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕7  ต้ังแต่เวลา   ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
เว้นวันหยุดราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๗๖ ๓๒๖๕-๖ ต่อ ๒๐๒  หรือทางเว็ปไซต์  
www.nasan.go.th,   www.gprocurement.go.th 

   ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

 
 

     (ลงชื่อ)        พยงค์  สงวนถ้อย 
(นายพยงค์    สงวนถ้อย) 

                    นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2557 
 
 
   (ลงชื่อ)      พยงค์  สงวนถ้อย 
    (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
           นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถนั่งส่วนกลาง เอนกประสงค์ไม่เกิน 
7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. เครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 คัน 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาสาร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,100,000.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน-) 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  22  มกราคม  2557 
เป็นเงิน  1,100,000.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน-) ราคาต่อหน่วย(ถ้ามี)     -    บาท 

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
4.1 บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จ ากัด 
4.2 บริษัท วี.เอส.อาร์.ออโต้เซลล์ จ ากัด  สาขานครศรีธรรมราช 
4.3 บริษัท บวรมอเตอร์ จ ากัด 
4.4 บริษัท จ. วินิจ จ ากัด  

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
5.1 นายกนกพล  ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัด ทต.นาสาร ประธานกรรมการ 
5.2 นางบุญเรียง  พรหมมาศ เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 
5.3 นางสาวธันยพัฒน์  ทองสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ   

 



 
 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  1/2557 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถนั่งส่วนกลาง เอนกประสงค์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. จ านวน 1 คัน 
ตามประกาศเทศบาลต าบลนาสาร  ลงวันที่  29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2557 

 

------------------------------------------------ 
 

ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล
ต าบล” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง เป็นรถนั่งส่วนกลาง 
เอนกประสงค์ไม่เกิน  7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี.  เครื่องยนต์ดีเซล  จ านวน 1 คัน  ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
รายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ) 

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน  1,100,000.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน-)  โดย
เป็นราคาที่รวมประกันภัย พ.ร.บ. ค่าทะเบียน ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต และอ่ืน ๆ เรียบร้อยแล้ว 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
     ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
     ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
      ๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย  
     ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน  
       (1)  หลักประกันสัญญา 
      (2)  หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
       (3)  หลักประกันผลงาน 
 1.5  บทนิยาม 
   (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
    (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
    (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
     2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลต าบล 
       2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น   ศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
       2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

     2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง และเสนอราคา
โดยตรงกับเทศบาลต าบลนาสาร จากผู้แทนดังกล่าว (แนบเอกสารวันเสนอราคา) 
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       2.6  ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานซ่อมบ ารุงพร้อมคลังสต็อกอะไหล่ พร้อมมีช่างส าหรับให้บริการ
หลังการขาย (แนบเอกสาร/หลักฐานวันเสนอราคา) 
       2.7  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
        2.7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        2.7.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก่อนวันยื่นซองเสนอราคา 
        2.7.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด    ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
       (๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)   ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ค้าร่วมฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
            (๔)  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารในการเสนอราคา  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
   - ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
   - ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
   - ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
   - ส าเนาหน้าสมุดเช็ค/บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
   - ส าเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง 
   - ส าเนาเอกสาร/หลักฐานการมีโรงงานซ่อมบ ารุงพร้อมคลังสต็อกอะไหล่ 
       (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.6 (๑) 
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   ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  (3) บัญชีเอกสารส่วนที่2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6(2) 

  4.  การยื่นซองสอบราคา  
       4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง  
      4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว   โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร 
     ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้    
        4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 90วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
     4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
รถนั่งส่วนกลาง เอนกประสงค์ไม่เกิน  7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี.  เครื่องยนต์ดีเซล  จ านวน  
1 ชุด ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลต าบลนาสารจะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ  ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา     ผู้เสนอราคาต้องมีแคตตาล็อกมาอย่างครบถ้วน พร้อม
รูปแบบคุณลักษณะเฉพาะของรถนั่งส่วนกลางแนบมาด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณา 
      ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก     
ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน 
      4.5  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
               4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ”ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 
1/2557” โดยยื่นโดยตรงต่อเทศบาลต าบลนาสาร  ในวันที่  29  มกราคม  2557  ระหว่างเวลา 08.30 น.        
ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลต าบลนาสารระดับอ าเภอ อ าเภอ   
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง)  และในวันที่  30  มกราคม  2557 ถึงวันที่ 11  กุมภาพันธ์  
2557  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร ในวันและเวลาราชการ 
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  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น
ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตาม ข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา ว่ามี
ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
ว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้เสนอราคารายนั้น 
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ๆ ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ เปิดซองสอบราคาในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2557   ตั้งแต่
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลต าบลนาสารระดับอ าเภอ 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา     
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
        5.1   ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต าบลนาสารจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม  
        5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลนาสารเท่านั้น  
        5.3  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้   
          (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล  
            (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                     (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญหรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
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(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้  
         5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
เทศบาลต าบลนาสารมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ไดเ้ทศบาลต าบลนาสารมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
        5.5  เทศบาลต าบลนาสารทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลนาสารเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ  มิได้ รวมทั้งเทศบาล
ต าบลนาสารจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ ผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น  
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า    
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินการตามเอกสารสอบราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
   5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา ตามข้อ 1.5 เทศบาลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ท าการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
       6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของ
ทางราชการ นับแตว่ันที่ท าข้อตกลงซื้อ  เทศบาลต าบลนาสารจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้ 
              6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วนัท าการของ
ทางราชการ หรือเทศบาลต าบลนาสารเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1  ผูช้นะการสอบราคา
จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับเทศบาลต าบลนาสารภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้
เทศบาลต าบลนาสารยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา   โดยใช้หลกัประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
           (1)  เงินสด 
   (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลนาสาร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันระบุใน ข้อ๑.4 (๑) 
 
 
 
 



 
 

-6- 
 
   (๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์   และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.4(๑) 
   (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

  7.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20 ต่อวันของราคาพัสดุที่ยังส่งมอบ
ไม่ครบ  

  8.  การเบิกจ่ายเงิน 
        เทศบาลต าบลนาสาร จะท าการเบิกจ่ายเงินให้เมื่อผู้เสนอราคาได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะน า
การใช้ และบ ารุงรักษา พร้อมส่งมอบรถและใบคู่มือการจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่เทศบาลต าบลนาสาร
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กับเทศบาลต าบลนาสาร ณ สถานที่ก าหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับ
ไว้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาทุกประการแล้ว  

  9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 

1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  - 
เดือน  1 ปี   นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
        10.1   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุน
ทั่วไป) พ.ศ. 2557 
        การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลนาสารได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก
งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนทั่วไป)  และมีงบประมาณเพียงพอเพ่ือด าเนินการดังกล่าวแล้วเท่านั้น 

  10.2 เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
   (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรอืไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
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   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)   หรือ (2)   ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
       10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลนาสารได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 เทศบาลต าบลนาสารอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้าม)ี  
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  เทศบาลต าบลนาสารจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือผู้ทิ้งงานของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือ
เลือกซื้อหรืจ้าง โดยไม่ต้องจ าต้องซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ าสุดเสมอไป รวมทั้งพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา 
       10.4  เทศบาลต าบลนาสารสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

เทศบาลต าบลนาสาร 
 

      เพ็ญศรี  นิลวานิช 
 
                                      วันที่   29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถนั่งส่วนกลาง เอนกประสงค์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. จ านวน 1 คัน 
 

เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ โดยด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือราคาในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือที่  มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ลักษณะทั่วไป 
  รถส่วนกลาง เป็นรถนั่งส่วนกลาง เอนกประสงค์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี. เครื่องยนต์ดีเซล เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ เทป และอุปกรณ์มาตรฐานอ่ืนที่จ าเป็นครบชุด
มาตรฐานจากโรงงาน จ านวน  1 คัน  

2.  ลักษณะทางเทคนิค   
2.1 ระบบเครื่องยนต์ 

  - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. เครื่องยนต์ดีเซล 
 2.2 ระบบก าลังส่ง 
  - เกยีร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา 
  - ขับเคลื่อนไม่ต่ ากว่า 2 ล้อ 
 2.3 ระบบบังคับเลี้ยว 
  - พวงมาลัยพาวเวอร์  
  - พวงมาลัยแบบยุบตัว ปรับระดับสูง-ต่ าได้ 
 2.4 ระบบเบรก 
  - ระบบเบรก ABS 
  - ระบบเบรกด้านหน้าแบบจานดิสก์เบรก 
  - ระบบเบรกด้านหลังแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก 
  - เบรกมือพร้อมไฟเตือนเบรกมือหน้าปัด 

3.  ลักษณะอ่ืนๆ 
 3.1 สีรถ (จะระบุภายหลัง) การเคลือบสีและพ่นกันสนิมเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
 3.2 ถุงลมนิรภัย ด้านคนขับ  
 3.3 ระบบป้องกันการโจรกรรม พร้อมรีโมทคอนโทรลตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
 3.4 ระบบ Central Lock ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
 3.5 เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต  

3.6 ติดฟิล์มกรองแสงระดับความเข้มไม่ต่ ากว่า 60% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลัง ใช้ความเข้มไม่ต่ า
กว่า 40% เต็มบานกระจก 

3.7 เครื่องเสียงวิทยุ AM-FM สามารถเล่น CD และ MP3 หรือดีกว่าได้ พร้อมล าโพงหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า 
4 ตัว อุปกรณ์มาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 

3.8 กระจกแบบปรับไฟฟ้า 
3.9 โครงสร้างนิรภัย 
3.10 มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 
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4.  อุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถ 
 4.1 วงล้อเป็นโลหะอัลลอยด์ ต้องมีวงล้อและยางอะไหล่พร้อม จ านวน 1 ชุด (ยางทุกเส้นต้องเป็นยางชนิด 
Tubeless Radiol ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้ง 5 เส้น ต้องเป็นยางใหม่ อายุยางไม่
เกิน 2 ปี นับจากวันที่เปลี่ยน) 
 4.2 แม่แรงยกพร้อมด้าม จ านวน 1 ชุด 
 4.3 ประแจถอดล้อ จ านวน 1 ชุด 
 4.4 ยางปูพื้น จ านวน 6 แผน่ 
 4.5 หนังสือคู่มือประจ ารถ จ านวน 1 ชุด 
 4.6 คู่มือการซ่อมบ ารุงรักษา จ านวน 1 ชุด 
 4.7 สมุดรับประกันรถยนต์ จ านวน 1 ชุด 
 4.8 คู่มือการใช้รถ จ านวน 1 ชุด 
 4.9 อุปกรณ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ระบุดังกล่าวข้างต้น ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 4.10 อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) แนบท้ายสัญญา 

5.  การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
5.1 การพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามที่

เทศบาลต าบลนาสารก าหนดซึ่งจะระบุภายหลังในสัญญาซื้อขาย) 
 5.2 ตราหน่วยงาน เป็นตราของเทศบาลต าบลนาสาร และตัวอักษรตามที่เทศบาลต าบลนาสารก าหนด พ่น
ด้วยสีตามที่เทศบาลต าบลนาสารระบุในสัญญาซื้อขาย โดยที่ตราหน่วยงานประจ าเทศบาลต าบลนาสาร ขนาดกว้าง
หรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็มของเทศบาลต าบลนาสาร ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  5 เซนติเมตร 
หรืออักษรชื่อย่อของเทศบาลต าบลนาสาร ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.50 เซนติเมตร ไว้ด้านนอกรถส่วนกลางที่ประตูทั้ง
สองข้าง 

6.  เงื่อนไข  
 6.1 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย หรือตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสาร
หลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
 6.2 ผู้ขายต้องด าเนินการจดทะเบียนรถจากกรมการส่งเสริมทางบก โดยผู้ขายต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง 
 6.3 การรับประกันการช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา  1 ปี  หากเกิดการ
ช ารุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว  ผู้ขายจะท าการแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับ
แจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 6.4 ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ภายใน  90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 6.5 เทศบาลต าบลนาสารจะช าระค่าสิ่งของโดยการเบิกจ่ายตามสัญญาซื้อขาย หลังจากผู้ขายได้ทดสอบ
ประสิทธิภาพ แนะน าการใช้และบ ารุงรักษา พร้อมส่งมอบรถและใบคู่มือการจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่
เทศบาลต าบลนาสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 6.6 ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมประกันภัย พ.ร.บ. ค่าทะเบียน ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต
เรียบร้อยแล้ว 

  เทศบาลต าบลนาสาร 
 
         เพ็ญศรี  นิลวานิช 
 
                                            วันที่  29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 


