ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
.........................................................
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑
ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่า
กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ รุ่นใหม่ล่าสุด มีสีให้เลือกได้หลายสีได้ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบร้อย ตัวกระบะเป็น
เหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้งาน
ปฏิบัติงานได้ทันที จ่านวน ๑ คัน
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค่าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท่า การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส่าคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ก่าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด และก่าหนดเปิดซองสอบราคาในวั น ที่
๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศู น ย์ คุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ในวันที่
๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ถึ ง วั น ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๖๐ ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๙.๐๐ น.ถึ ง ๑๖.๓๐ น. สามารถดู
รายละเอีย ดทางเว็ ปไซต์ www.dsdw.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๔๓-๕๖๙๔๖๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช)
ผู้อ่านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๖๐
การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
……………...........................................
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) จ่า นวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
- รถยนต์บรรทุก ๔ ประตู (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
ก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ่านวน ๑ คัน
ซึ่งวัสดุที่ซื้อทั้งหมดนี้ต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก่าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้
และจะต้องมีศูนย์บริการในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดข้อแนะน่า ข้อก่าหนดและเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้ :๑. รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้่าประกันสัญญา
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- แบบบัญชีรายชื่อกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอ่านาจควบคุม
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ แบบหนังสือบอกกล่าวการโอนกรรมสิทธิ์
๑.๘ แบบ/ตัวอย่าง
๑.๙ เงื่อนไขเฉพาะ
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ เป็นผู้มอี าชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค่าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/ไม่เป็นผู้...

-๒๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส่าคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด่าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ ส่ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว นบริษั ท และส่ า เนาใบทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอ่านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ่านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ บั ญชีรายการเอกสารต่างๆ ทั้งหมดที่ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและ
จ่านวนตัวอย่าง (ถ้ามี)
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้ยื่นราคาต้องเสนอราคาตามแบบที่ก่าหนดไว้ในเอกสารการสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ่านวนเงินที่
เสนอราคาจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก่ากับไว้ทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส่าคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่งและค่าใช้ใช้จ่ายทั้งปวงไว้
แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด
ราคาที่เสนอ จะต้องก่าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาผู้เสนอ
ราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงจะพิจารณา
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องก่าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ราคาที่ ส อบครุ ภัณฑ์ที่ ส อบราคาไปพร้ อมกั บใบเสนอราคาเพื่อ ประกอบการพิ จารณา หลั ก ฐานดัง กล่ าวนี้
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
ส่าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส่าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส่าเนาถูกต้อง
โดยมีอ่านาจท่านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาการสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้ น ฉบั บ แคตตาล็ อ ก ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งน่ า ต้ น ฉบั บ มาให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน
/หมายเหตุ

-๓หมายเหตุ หากมีรายละเอียดอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้แจ้งรายละเอียดนั้นพร้อม
เสนอราคาด้วยเพื่อพิจารณา
๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
๔.๗ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองสอบราคาที่ ปิ ด ผนึ ก เรี ย บร้ อ ย จ่ า หน้ า ซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามประกาศกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม
ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ ๓๓๓
หมู่ ๕ ต่าบลนิเวศน์ อ่าเภอนิเวศน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเจ้าหน้าที่ออกใบรับให้ผู้เสนอราคาไว้เป็นหลักฐาน
เมื่ อ พ้ น ก่ า หนดเวลายื่ น ซองสอบราคาแล้ ว จะไม่ รั บ ซองสอบราคาโดยเด็ ด ขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะท่าการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อยหรือผิด
แปลกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส่าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อราชการเท่านั้น
๕.๓ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก่าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส่าคัญหรือมีผลท่าให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ก่ากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือการท่าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก่าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส่าคัญ หรือมีผลท่าให้เกิด
ความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด
ที่เกีย่ วกับผู้เสนอราคาได้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท่าสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

/๕.๕ กรมพัฒนา...

-๔๕.๕ กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ทรงไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ รั บ ราคาต่่า สุ ด หรื อ รา คาหนึ่ ง ราคา
ใด ที่ เ สนอทั้งหมดก็ได้และอาจจะพิจารณาเลือกซื้อในจ่านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส่าคัญ และให้ถือว่ าการตัดสินของ
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ เป็นเด็ ด ขาด ผู้ เ สนอราคาจะเรี ย กร้ อ ง ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท่าไปโดยไม่สุจริต
๖. การท่าสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท่าการของ
ทางราชการนับแต่วันที่ท่าข้อตกลงซื้อ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะพิจารณาจัดท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท่าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท่าการ
ของทางราชการหรือกรม เห็นว่าไม่สมควรจัดท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้อง
ท่าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ยึดไว้ในขณะท่าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท่าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน ๓ วันท่าการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้่าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ กวพ. ก่าหนด
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบของได้ทันตามข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขาย ผู้ขายจะต้องถูก
ปรับ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน แต่ต้องไม่ตา่ กว่า ๑๐๐.-บาทต่อวัน ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
๘. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท่าสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช่ารุดบกพร่อง ของสิ่งของที่เกิด ขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
นั บ แต่ วั น ที่ผู้ ซื้ อ ได้ รั บ มอบ โดยผู้ ข ายต้อ งรี บจั ด การซ่ อมแซมแก้ ไ ขให้ ใ ช้ก ารได้ ดี ดัง เดิ ม ภายใน ๑๕ วั น
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความช่ารุดบกพร่อง
๙. ข้อสงวนสิทธิและเสนอราคาและอื่นๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุส่าหรับการจัดซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ่าปี ๒๕๖๑ หมวดค่า
ครุ ภัณฑ์ จากกรมพัฒ นาสังคมและสวัส ดิการ การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และ
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากส่านักงบประมาณแล้ว
๙.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ ราคา
แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน่าเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก่าหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
/(๑) แจ้งการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ส่าหรับการจัดซื้อไว้ในราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ลักษณะทัวไป เป็นรถยนต์บรรทุกส่าเร็จรูป 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบรุ่นใหม่ล่าสุด มีสีให้เลือกได้หลายสีได้
ติ ด ตั้ งเครื องปรั บอากาศเรี ยบร้ อย ตั ว กระบะเป็น เหล็ กสีเ ดียวกัน กับตัวรถ และอุปกรณ์ ต่ า งๆต้องเป็ น
ของใหม่ทียังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมทีจะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที ดังนี้.ลักษณะทางเทคนิค
1. ระบบเครืองยนต์ (ENGINE SYSTEM)
1.1 เครือ่ งยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้่ามัน รุ่นใหม่ล่าสุด
1.2 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จ่านวนลูกสูบไม่น้อยกว่า 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซี.ซี. ระบายความร้อนด้วยน้่าพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
1.3 มีก่าลังม้าสูงสุด ไม่ต่ากว่า 100 กิโลวัตต์
2. ระบบส่งต่อก่าลัง (TRANSMISSION SYSTEM)
2.1 คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการท่างานด้วยระบบไฮดรอลิค
2.2 เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง
1 เกียร์
2.3 เกียร์ 2-5 หรือทั้งหมดเป็นแบบซินโครเมส
3. ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)
3.1 เป็นแบบพวงมาลัยขับทางด้านขวาแบบแร็คแอนด์พีเนียน มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
4. ระบบเครืองล่าง (CHASSIS SYSTEM)
4.1 ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
5. ระบบขับเคลือนของเพลาท้าย (FINAL DRIAD SYSTEM)
5.1 ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
6. ขนาดกระทะล้อและยาง
6.1 กระทะล้อเป็นแบบอัลลอยด์ ขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
7. เครืองปรับอากาศ
7.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วไปบริเวณภายในตัวรถ
8. เก๋งและกระบะบรรทุก
8.1 ช่วงที่นั่งพนังงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง 2 ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี
เรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายใน
นั่งได้ไม่น้อยกว่า 5 คน รวมทั้งพนักงานขับ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนได้และ
เอนนอนได้
8.2 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่ ดึงกลับอัตโนมัติ ส่าหรับพนักงานขับและผู้นั่งโดยสาร
ด้านหน้า
8.3 เข็มขัดนิรภัย แบบ 3 จุด 2 ที่ ดึงกลับอัตโนมัติและเข็มขัดนิรภัย แบบ 2 จุด 1 ที่
เบาะผู้โดยสารห้องโดยสารแถวหลัง
8.4 มีประตูปิด-เปิด 2 ข้างๆ ละ 2 ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลือนขึ้น – ลง ได้
8.5 ประตูหน้าทั้ง 2 ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจได้
8.6 กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย(SAFETY GLASS)
/8.7 กระจก...

-28.7 กระจกหน้าต่างไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
8.8 กระบะเป็นเหล็กประกอบส่าเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายปิด – เปิด ได้ พ่นเป็นสี
เดียวกันกับหัวเก๋ง พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER)
8.9 กันชนหน้าและกันชนท้าย เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
8.10 มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายก่าหนด
9. อุปกรณ์และส่วนประกอบอืนๆ
9.1 ยางปูพื้น,ยางกันโคลน กรอบป้ายทะเบียน
ปัดน้่าฝนแบบท่างานไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ และชุดฉีดน้่าล้างกระจก
9.2 มีวิทยุ AM/FM, CD, MP3 และเสาอากาศ พร้อมล่าโพงไม่น้อยกว่า 1 คู่
9.3 แม่แรงพร้อมด้าม , ประแจบ๊อกถอดล้อ , เครื่องมือชุดซ่อมบ่ารุงรักษาเบื้องต้น 1 ชุด
9.4 ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า 60% กระจกหน้าและประตูไม่น้อยกว่า
40% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ
9.5 พ่นสีกันสนิม ที่ใต้ท้องรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่าย ตลอดทั้งคัน
9.6 หนังสือคู่มือการใช้ การบ่ารุงรักษา และการบริการ
9.7 อุปกรณ์อื่นๆที่บริษัทผู้ขายก่าหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน
10. เงือนไขการรับประกัน
10.1 การส่งมอบจะต้องส่งมอบสิ่งของตามสถานที่ที่ก่าหนดไว้ เติมน้่ามันให้เต็มถัง
10.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆพร้อมทั้งแคตตาล็อคของสินค้ารุ่นที่เสนอมา
พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
10.3 จะต้องรับประกันตัวรถ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีการช่ารุด
เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขาย
จะต้องจัดซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและ
ให้ด่าเนินการซ่อมภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการช่ารุด
10.4 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ด่าเนินการจดทะเบียนให้แก่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายภาษีต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียน
ทั้งหมดพร้อมประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
10.5 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เสนอราคาไม่น้อย
กว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย
หมายเหตุ หากผู้ เ สนอราคามี ร ายละเอี ย ดอื่ น ใด ที่ น อกเหนื อ จากที่ ก่ า หนดไว้ นี้ ให้ แ จ้ ง รายละเอี ย ดนั้ น
พร้อมกับการเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย

