เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๖๐
การซือ้ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๒ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑คัน
ตามประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง
ลงวันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
------------------------------------------------------สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง มีความประสงคจะสอบซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ตันปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอแบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑คัน(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ) ตามรายละเอียดดังนี้
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด๑ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะแนบทาย)
ราคากลางในการสอบราคาซื้อพัสดุครั้งนี้ เปนจํานวนเงิน ๗๘๗,๐๐๐.- บาท(เจ็ดแสนแปดหมืน่ เจ็ด
พันบาทถวน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะ
ใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒แบบใบเสนอราคา
๑.๓แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑)ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒)การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑)บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒)บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
/ ๒.คุณสมบัติของ...
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๒.คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ผูเสนอราคาไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกัน เชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบ หรือ
ผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย
๓.หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคา เปน ๒ สวน คือ
๓.๑สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑)ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒)ในกรณีที่ผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓)ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรม
การที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(๔)หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงินหรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
/ (๕)บัญชีเอกสาร…
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(๕)บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖
(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) หลักประกันสัญญา (ถามี)
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ยื่นพรอมกับซองราคา
บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแก ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจ ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
ราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวนั เปดซองใบเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา มิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิ น ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซือ้ ขาย
๔.๔ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ เฉาะของ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน ๑ คันไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง
จะยึดเอาไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคทตตาล็อกที่แนบ ใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผู
มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๗ วัน
/ ๔.๕ ผูเสนอราคา...
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๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน….-....(หนวย) เพื่อใชใน
การตรวจสอบ ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้
สถานี
อุตุนิยมวิทยาลําปาง จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยา งที่เหลือ
หรือไมใชแลว สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง จะคืนใหผูเสนอราคา
๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาซื้อเลขที่ ๑ / ๒๕๕๙” ยื่นตอเจาหนา รับซอง ในวันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหวางเวลา๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถานีอุ ตุนิยมวิทยาลําปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายการวาเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามข อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือก กอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธร รมตามขอ ๑.๕(๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการ
คัดเลือก และ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง จะพิจารณาลงโ ทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทาง
ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่ออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเ
ปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมอาจอุทธรณ คําสั่งดังกลาวตอ ผูวาราชการใน ๓ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ ผูวาราชการ ใหถือเปน
ที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางใน วันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
/ การยื่นอุทธรณ…
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การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเส นอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ จังหวัด
อยางยิ่ง และในกรณีที่ ผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเห็ นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกท างราชการอยางยิ่ง ให ผูวา
ราชการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การสอบราคาครั้งนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปางจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยืน่ หลักฐานเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เ วนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิด พลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา เห็นวาจะเปน
ประโยชนตอสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปางเทานั้น
๕.๓ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปางสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสน อราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑)ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน การรับ
เอกสารสอบราคาของสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง
(๒)ไมกรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทัง้ หมดในใบเสนอราคา
(๓)เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔)ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญ า หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้ง หมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือก ซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด
หรืออาจจะยกเลื อกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัด ซื้อ ก็ได สุดแตพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถอื วาการตัดสินของ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปางจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษ
/ ผูเสนอราคา…
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ผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ ที่เชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เปนตน
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๗ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๕ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๗ และสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในการนี้ หาก ผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเห็ นวา การยกเลิกจะเปดซองในเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ระยะเวลากําหนด
นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ ขาย สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมมารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๑๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะ
การสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ สถานี อุตุนิยมวิทยาลําปาง
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คธนาคารสั่งจายใหแก สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานัน้ ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
๑.๔(๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแล ว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒)
/ (๕) พันธบัตร...
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(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ ๑๕ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดัง เดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ รายจาย ประจําป งบประมาณ
๒๕๖๐ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๒ ลอแบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ แลวเทานั้น
๙.๒ เมื่อสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามประกาศ สอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู แล ะสามารถใหบริการรับขนได ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเ ปนผู ขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑)แจงการสั่งหรือนําสิ่งของ ที่ซื้อขาย ดังกลาวเขามาจากประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู ขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒)จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชย นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ
ลงเรืออื่น หรือเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง จะริบหลักประกันซองหรือ
/ เรียกรองจาก...
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เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และ อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี )
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบใน
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง

(นายทิวา พันธไมสี)
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง
หัวหนาเจาหนาทีพ่ สั ดุ
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดลําปาง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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๑.

๒.

๓.

๔.
๕.
๖.
๗.

๘.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑยานพาหนะขนสง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน
แนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑ /๒๕๖๐
______________________________________________
ลักษณะทั่วไป
- เปนรถยนตบรรทุกสําเร็จรูป ๔ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตูรุนใหมลาสุด มีสีใหเลือกไดหลายสีได
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบรอยแลว ตัวกระบะเปนเหล็กสีเดียวกับตัวรถ และอุปกรณตาง ๆ ตองเปน
ของใหมที่ยังไมเคยใชมากอน มีสภาพพรอมที่จะใชปฏิบัติงานไดทันที
ระบบเครื่องยนต (ENGINE SYSTEM)
- เครือ่ งยนตจะตองเปนยี่หอเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ํามัน รุนใหมลาสุด
- เปนเครื่องยนต ๔ จังหวะจํานวนลูกสูบไมนอ ยกวา ๔ สูบปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ซีซี
ระบายความรอนดวยน้าํ คอมมอนเรลเทอรโบ อินเตอรคลู เลอร
- มีกําลังแรงมาสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ แรงมาตริค
ระบบสงตอกําลัง(TRANSMISSION SYSTEM)
- คลัทช เปนแบบแหงแผนเดียว ควยคุมการทํางานดวยระบบไฮดรอริค
- เกียร เปนแบบเกียรกระปุก มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา ๕ เกียร และเกียรถอยหลัง ๑ เกียร
ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)
- เปนแบบพวงมาลัยขับทางดานขวา มีเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบเครื่องลาง
- ใหเปนแบบมาตรฐานลาสุดของผูผลิต
ระบบขับเคลื่อนของเพลา(FINAL DRIVE SYSTEM)
- ใหเปนไปตามมาตรฐานลาสุดของผูผลิต
ระบบเบรก
- ใหเปนไปตามมาตรฐานลาสุดของผูผลิต
- มีระบบหามลอมือ
ขนาดกระทะลอและยาง
- กระทะลอและยางเปนแบบมาตรฐานลาสุดของบริษัทผูผลิต
- ยางอะไหลพรอมกระทะลอ ๑ชุด
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๙. อุปกรณประจํารถและสวนประกอบอื่นๆ
- เครื่องมือประจํารถ ๑ชุดตามมาตรฐานผูผลิต
- มีเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องเสียงและระบบเชื่อมตอครบถวนตามมารฐานผูผลิต
- แมแรง ๑ชุด ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีเข็มขัดนิรภัย แบบมวนเก็บไดสาํ หรับผูโ ดยสารดานหนาและหลัง
- ยางกันโคลนหนาหลัง
- แผนยางรองพื้น ๑ ชุด ๔ ผืน
- กระจกหนาแบบนิรภัย ตามมาตรฐานผูผลิต
- หนังสือคูมือการใชงานและบํารุงรักษารถยนตฉบับภาษาไทย ๑ชุด
- กระบะติดตั้งพื้นปูกระบะ(LINER) กันรอยขีดขวน
- มีกรอบแผนปายทะเบียน –หนาหลัง
- มีไฟตัดหมอก
- กระจกติดฟมลกรองแสงความเข็มไมนอยกวา ๖๐ %
- มีกุญแจพรอมรีโมทและกุญแจสํารองอยางนอย ๑ชุด
- ติดสติกเกอรตราสัญลักษณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอความ ”กรมอุตุนิยมวิทยา” ใตตราสัญลักษณ
บริเวณประตูดานหนาทั้ง ๒ ประตู ดวยวัสดุคุณภาพสูง
๑๐. เงือนไขและการรับประกัน
- การสงมอบจะตองสงมอบสิ่งของตามสถานที่ที่กําหนดใหพรอมเติมน้ํามันเต็มถัง
- ผูเสนอราคาจะตองแนบรายละเอียดตาง ๆ พรอมทั้งแค ทตาลอคของสินคารุนที่เสนอราคาพรอมใบ
เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย จะตองรับประกัน ตัวรถ และอุปกรณทั้งหมดไมนอยกวา ๑ ป
หากมีการชํารุดเนื่องจากการใชงานตามปกติ ในระหวางอยูในชวงประกัน ผูขายจะตองจัดการซอมแซม
แกไขจนสามารถใชงานไดตามปกติ และดําเนินการซอมภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการ
ชํารุด
- ผูขายจะตองเปนผูดําเนินการจดทะเบียนใหแกสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปางและตองออกค าใชจายตางๆ
ในการจดทะเบียนทั้งหมด
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