
 
  

 ประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว 
เรื่อง   สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัว  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ) ต้องเป็นของใหม่ท่ียังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้
ปฏิบัติงานได้ทันที   ตามรายละเอียดดังนี้ 

 (1) หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
 (2) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
 (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

(รายละเอียดอ่ืนๆตามแนบท้ายประกาศ)  
ราคากลางในการสอบราคาซ้ือครั้งนีเ้ป็นจ านวนเงิน 787,000.-บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่น- 

เจ็ดพันบาทถ้วน)  ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ               
 
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
2.ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่

เทศบาลฯ  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม             
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี ้

5.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะ
เป็นผู้ไมแ่สดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                     6.ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบ 
หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 
            7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e Government Procurement : e-Gp ) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

/ทั้งนี้... 
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   ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาและหากมีการท าสัญญากับ
เทศบาล  ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  และเทศบาลฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่ได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายตามประกาศดังกล่าว  หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชี
ดังกล่าวแล้ว 

9.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 22 , 23 , 24 
และ  25   มีนาคม  2559  ระหว่างเวลา  08.3๐  –  ๑6.3๐ น.  และวันที่  28  มีนาคม  2559 
ก าหนดการยื่นซองตั้งแต่เวลา   15.๐๐  – ๑6.๐๐ น.  โดยถือนาฬิกากลางของเทศบาลต าบลหนองบัวเป็น
ส าคัญ    ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอ าเภอเมืองกาญจนบุรี   (ที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี)   อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  29  มีนาคม  2559   ตั้งแต่
เวลา   10.๐๐   น.   เป็นต้นไป 

ผู้สนใจติดต่อซ้ือเอกสารสอบราคา   ชุดละ  -1,0๐๐- บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)   ได้ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  14 , 15 , 16 , 
17 , 18 , 21 , 22 , 23 , 24 และ  25   มีนาคม  2559   สามารถดูรายละเอียดได้ที่     
www.nongbuakan.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๖๓-5429 , ๐-๓๔๖๓-๕๖๗๙  
ต่อ   12  , 086 -797-1678  ในวันและเวลาราชการ   
      

                            ประกาศ    ณ   วันที่     14      เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2559 
 
           

        (นายปัญญา   สัตยกาญจน์)                            
                                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.nongbuakan.org/


รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง   สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 
-------------------------------------------------- 

        ลักษณะทั่วไป 
1. เป็นรถยนต์กระบะบรรทุก  ขนาด  1  ตัน  เป็นกระบะส าเร็จรูป  ขับเคลื่อน  2  ล้อ                

แบบดับเบิ้ลแค็บ 
2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี 
3. เกียร์ธรรมดา  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า  5  เกียร์  และเกียร์ถอยหลัง  1 เกียร์ 
4. ระบบเบรกล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก  ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ หรือ

ดีกว่า 
5. เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต 
6. สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
7. มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 
8. คู่มือประจ ารถ  จ านวน  1  ชุด 
9. ประตูท้ังหมดเป็นเซ็นทรัลล็อค 
10. พวงมาลัย  ปรับระดับสูง – ต่ าได้  แบบแรคแอนด์พีเนียน 
11. ล้ออัลลอย  ขนาดยางไม่น้อยกว่า 265/65  R17 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
12. ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  จ านวน  1  ชุด 
13. กระจกประตูระบบไฟฟ้าทั้ง  4  บาน  และมีกระจกมองข้างรถ  ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา 
14. กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น  กระจกบานอื่นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
15. เข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต 
16. วิทยุ AM/FM  พร้อมเครื่องเล่น  CD  MP3 
17. เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  จ านวน 1  ชุด 
18. อุปกรณ์ประจ ารถอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 
การพ่นสีของหน่วยงาน 
  ตราเครื่องหมาย  เทศบาลต าบลหนองบัว   ขนาดกว้าง  หรือยาวไม่น้อยกว่า  18  เซนติเมตร  
และอักษรชื่อเต็มขนาดสูงไม่น้อยกว่า  5  เซนติเมตร  หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า  7.5  เซนติเมตร พร้อม
เลขครุภัณฑ์  และข้อความ  “ ใช้ในราชการ  เท่านั้น ” โดยให้พ่นด้วยสีขาว  เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็น
ชัดเจนให้ใช้สีอ่ืนแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้างตรงประตูทั้งสองข้างหรือเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
    
เครื่องมือและอุปกรณ ์
  1.ฟิล์มกรองแสงทั้งคัน  รับประกันไม่น้อยกว่า  1  ปี 
  2.พ่นกันสนิมทั้งคัน 
  3.กันชนหน้า – หลัง 
   

 



เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่   1 / 2559 
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี  

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ่านวน 1 คัน  
ลงวันที่   14  มีนาคม  2559 

---------------------------------------- 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัว  มีความประสงค์จะสอบราคา   ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ) ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะ
ใช้ปฏิบัติงานได้ทันที   ตามรายละเอียดดังนี้ 

 (1) หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
 (2) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
 (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
(รายละเอียดอ่ืนๆตามแนบท้ายประกาศ)  

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้   

     1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

     1.2 แบบใบเสนอราคา 
     1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
     1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

    (1) หลักประกันสัญญา                  
     1.5   บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

    1.6   แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  

    2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1.ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
2.2.ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
2.3.ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
2.4. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่

เทศบาลฯ  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

 
/2.5.ผู้เสนอราคา... 
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2.5.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ใน

ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                     2.6.ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบ 
หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 
            2.7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e Government Procurement : e-Gp ) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวีการจัดท าและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาและหากมีการท าสัญญากับเทศบาล  ต้อง
จัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  และเทศบาลฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่ได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว  หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจาก
บัญชีดังกล่าวแล้ว 

2.9.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                    3.หลักฐานการเสนอราคา 
      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองสอบราคาที่เทศบาลต าบล

หนองบัวเป็นผู้จัดท าไว้ให้เป็นการเฉพาะมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาหาก        
ผู้เสนอราคาน าส าเนา   มาถ่ายใบเสนอราคาที่เทศบาลต าบลหนองบัวไม่ใช่เป็นผู้จัดท าโดยเฉพาะมายื่นโดย
แยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น    ๒  ส่วน   คือ 

3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา    
ของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น      
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล               
ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

/(4)หนังสือ... 
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  (4)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6(1) 

       3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) แคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4      
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3) หลักประกันสัญญา  (ถ้ามี) 
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ1.6(2) 

        4.การเสนอราคา 
         4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข 

ใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงิน
ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้าม)ี  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

        4.2  ผู้เสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ    
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว  ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี            
จังหวัดกาญจนบุรี 
          ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

        4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
                  4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  
จ านวน 1 คัน  ไปพร้อมใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลต าบลหนองบัว   
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

 ส าหรับแคตตาล็อคที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ    
แคตตาล็อค  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน   7  วัน 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน..........-...........(หน่วย)  เพ่ือใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลต าบลหนองบัว จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหาย  ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลต าบล
หนองบัว    จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

      4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร    
สอบราคา 

/4.7 ผู้เสนอ... 
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                   4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ     
เลขที่  1 /2559 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา โดยย่ืนในวันที่   14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 
22 , 23 , 24 และ 25  มีนาคม  2559   ระหว่างเวลา  08.3๐ –  ๑6.3๐ น.   และวันที่  28  
มีนาคม  2559  ก่าหนดการยื่นซองตั้งแต่เวลา   15.๐๐  – ๑6.๐๐ น.  โดยถือนาฬิกากลางของเทศบาล
ต าบลหนองบัวเป็นส าคัญ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอ่าเภอเมืองกาญจนบุรี  (ที่ว่าการอ่าเภอเมือง
กาญจนบุรี)   อ่าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน  เมื่อ
พ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคามี่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

 หากปรากฎต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามี ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกและเทศบาลฯ  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และ
มิได้เป็น  ผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอัน    
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ให้ถือเป็นที่สุด 

           การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่งและในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

            ๔.8  ก่าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  29  มีนาคม  ๒๕๕9  ตั้งแต่เวลา 10.๐๐ น.   
เป็นต้นไป  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอ าเภอเมืองกาญจนบุรี (ที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี)   อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี   โดยถือนาฬิกากลางของเทศบาลต าบลหนองบัวเป็นส าคัญ 

5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้เทศบาลต าบลหนองบัว จะตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้ อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลหนองบัวเท่านั้น 
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5.3 เทศบาลต าบลหนองบัว สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน

กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ปรากฎชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ

เอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหนองบัว 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระส าคัญ
หรือ มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ 
      5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
เทศบาลต าบลหนองบัว มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้     เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลหนองบัว มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่
มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

      5.5 เทศบาลต าบลหนองบัว  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ โดยให้อยู่ในความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและให้ถือว่าการตัดสินของ
เทศบาลต าบลหนองบัว เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลหนอง
บัวจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

5.6 ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา  
รายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา     
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลต าบลหนองบัว มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และเทศบาลต าบลหนองบัว จะพิจารณาลงโทษผู้      
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 

6.การท่าสัญญาซื้อขาย 
 6.1ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดนับ 
แต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อขาย เทศบาลต าบลหนองบัวจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญา  
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 
 6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5 วันท าการของ
ทางราชการ หรือเทศบาลต าบลหนองบัวเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับเทศบาลต าบลหนองบัว ภายใน 7 วัน 
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 นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่
สอบราคาได้ให้เทศบาลต าบลหนองบัวยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลหนองบัว  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ 

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
(3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน       

ข้อ 1.4  (2) 
 (4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์    ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) 

 (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน หรือนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ

ราคา    (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
6.3 ผู้ขายจะได้รับเงินต่อเมื่อจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับทางเทศบาลต าบล         

หนองบัวโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เท่านั้น 

 
 

7.ค่าพัสดุและการจ่ายเงิน 
  เทศบาลต าบลหนองบัว  จะจ่ายเงินเพียงงวดเดียวต่อเมื่อผู้ขายจดทะเบียนและโอน

กรรมสิทธิ์ให้กับทางเทศบาลต าบลหนองบัวโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้ขายเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เท่านั้น 

7.อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายคิดอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 

8.การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 

  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน   
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา       
ไม่น้อยกว่า  -   เดือน  1  ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การ     
ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

9.ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาอื่น ๆ 
 9.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ประเภททั่วไป 
  9.2 เมื่อเทศบาลต าบลหนองบัว ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามประกาศสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสั่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม   
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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  (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหนองบัว ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลต าบลหนองบัว จะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 9.4 เทศบาลต าบลหนองบัว สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 

                                                          เทศบาลต าบลหนองบัว    

 

  

                                                           วันที่   14  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)                                                 

ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชื่อโครงการ   สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ่านวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส่านักมาตรฐานงบประมาณ )                        
                   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส่านักงานเทศบาลต่าบลหนองบัว    หมู่ที่ 1  ต่าบลหนองบัว   
                   อ่าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
2.วงเงินงบประมาณ    เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ่าปีงบประมาณ         
                            พ.ศ. 2558   
 
3.วันที่ก่าหนดราคากลาง    4  มีนาคม  2559 
 
4.แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
  1.บริษัท  แกรนด์เซอร์วิส ทรัค  จ่ากัด 
  2.บริษัทโชคสมบูรณ์อิควิปเมนท์  จ่ากัด 
  3.บริษัท  เลิศทรัพย์บอดี้ทรัค  จ่ากัด 
  4.เทศบาลต่าบลแก่งเสี้ยน 
  5.เทศบาลต่าบลวังขนาย 
  6.เทศบาลต่าบลปากแพรก 
  7.องค์การบริหารส่วนต่าบลลาดหญ้า 
 
5. เจ้าหน้าที่ผู้ก่าหนดราคาอ้างอิง 
          5.1  นางสาวปุญญิศา   สุขดี 
 5.2  นางชฎารัตน์       คงทน 
 5.3  นายฉัตรชัย         สัตยกาญจน์ 
 


