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สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/ 
เขต เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นาย 
วิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๓๒๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ , คำส่ังท่ี 
๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ , คำสั่งที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไปใน 
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซ้ือ,'ฝ ่ายหน ึ่ง ก ับบริษัท ไทย ออโต้ฟลีทจำกัดซึ่งจดทะเบียนเปีนนิติบุคคล ณสำนักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร 
บริษัท ไทย ออโต้ ฟลืท จำกัด เลขที่ ๑๑๐๕/๒ ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
โดยนายพรชัย รุ่งวซิรา ผู้รับมอบอำนาจ จากนายไพโรจน์ แซ่โคัว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม 
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี 
E®๐๐๙๑๒๒๐๓๔๓๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใบสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ตาม 

โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) จำนวน ๑ (หน่ึง) คัน เปีนราคาทั้งสิ้น ๑ 1๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซ่ึงได้ 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๒,๒๔๒.๙๙ บาท (เกาหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน 
ภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เบีนของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เปีน 

ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ในกรณีที่เบีนการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

(ลงข่ือ) ร - ^  ผู้ซ้ือ (ลงข่ือ)
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายพรชัย รุ่งวซิรา)
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ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ 
๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและใบต่อรองราคา จำนวน <ก แผ่น
๓.๒ ผนวก ๒ สำเนารายละเอียดคุณลักษณะ จ ำน ว น พ แ ผ ่น
๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๒ แผ่น
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสร็จรับเงิน อบจ.ลำพูน จำนวน ๑ แผ่น
๓.๕ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ แผ่น
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 

สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้ง 
ส้ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก,ผู้ซ้ือ ณ องคํการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือ 
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญาบี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อไต้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไวั1ห้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ีงสิทธิท่ี 

จะไม่รับส่ิงของน้ัน ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคีนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำไต้และนำสิ่งของมาส่ง 
มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดัง 
กล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไมได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๔ ไว้โดย
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ครบถ้วนแล้ว และผู้ขายไต้ดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เนินเวลา ๑ 

(หนง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง 
กล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ 
ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การไต้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่ 
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้น 
เองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเนินผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเนินต้องริบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย 
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น 
เอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดช้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายไต้นำหลักประกันเนิน เงินสด เนินจำนวนเงิน ๗๐,๕๐๐.๐๐ 

บาท(เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเนินหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ 
ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเนินหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม 
บัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบสิ่งของล่าช้าเนินเหตุให้ 
ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจ^เกิดขึ้น 
คราวใด ผ ู้ขายต ้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ ิ่มเต ิมให ้ม ีจำนวนครบถ้วนตามว^ด,หน ึ่งน ุ^อแค่ฟ ้แ^

(ลงข่ือ) J e C ผ้ซอ (ลงข่ือ)
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ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หลักประกันที่ผู้‘ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย 

พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเลียหายจากผู้ขาย 

ในกรณีที่ผู้ซื้อใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล 
อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ 
ขายจะต้องซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมีได้ใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ 0.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม 
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก,ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นขุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง 
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้1ม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบส่ิงของ 
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 
ให้ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ขำระค่าปรับไปยังผู้ขาย 
เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค ่าเล ียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิง 
ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องขำระ หรือบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงซ่ือ)
(นาย1วิขัย บุญอุดมพร)

ผ้ซ๊ือ



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบล้วนตาม 
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณีอันหนี่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้โดยจะต้องแจ้ง 
เหตุหรือพฤติการณีคังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิบ 
สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน 
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม,มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ 
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใข้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเช้า 

มาจากต่างประเทศ และสิงของนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ 
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก 
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้า 
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเช้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก,ผู้ซ้ือ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill o f Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทปไดยเรือไทยหรือ

(ลงขอ) 3  "  ผู้ซ้ือ (ลงซ้ือ) ผู้ข่ๆแ
” 1นจรฺ่?พ fLpi>f  8 '{ 3(นายวิขัย บุญอุดมพร) (นำยพรขัย รุ่งวขิรา)



เรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย 
เรืออื่นไต้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณิขยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรฌีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้ 
แก่ผู้ซ้ือ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนใดยยังไม่รับขำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ 
ก่อนและขำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ

(ลงซ่ือ).. ท ั^ .ผ ูซ้ื้อ

(ลงซ่ือ)., น -  พ J / ..พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงซื่อ)..................^ ! ..'^ เ^ ................................พยาน
(นางสาวภัทร์ธินันทํ ไซยวรรณ์)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๒๕๐๘๐๙ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๑๐๐๑๐๐๕๒๔๕



ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

เรียน นายกองค์การ,บรีหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด อาคาร บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด เลข 
ท่ี ๑๑๐(47๖ ถนน ประซาพัฒนา แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๐๙๐๗๑๓๕๕ โดย นายพรชัย รุ่งวซิรา ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ไต้พิจารณาเงื่อนไขต่าง  ๆในเอกสาร'ซ้ือต้วย 
วิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขท่ี ๕๕/๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนใฃนี้นแล้ว 
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เบันผู้ทิ้งงานของทางราซการ

๖. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ซ่ีงกำหนดไว้ในเอกสารซ้ือด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อ
ไปนี้

ลำดับ
ท ี่

รายการ
ราคาต่อ 
หน่วย

ภาษีมูลค่า 
เพิ่ม (ถ้า 

มี)
จำนวน รวมเป็นเงิน

กำหนดส่ง 
มอบ

๑ รถปฏิบัติการการแพทย์ 
ฉุกเฉิน

“ “ ๑ คัน (ร), (£(?) 6), (ร1 o o . o  o ๙๐

รวมเป็นเงินทั้งสิน ร),ร!®!(ริ),(to o .o o

(หน่ึงล้านส่ีแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันส่ีร้อยบาทถ้วน)เซงเป็นJ าคาทีรวมภาษีมูล^พูนรวมทั้งภาษีอากร.,.?
อื่นและค่าไข้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว I เ ไ ^ ^ ' " ^ "

V m 1 ๘ 1/ j  111 (1 นาย.วิชัย บ ณ อ ด ุ ม <๖. .......  )
๓. คำเสนอนีจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วับ บับแด่วันเส่บัอร่าค่า แ ล ็อ ?ค ์ก ้'m สืห้า

จังหวัดลำพูน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไต้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ4 ะย^ลาที่ไดัยืดุออกไป \
ตามเหตุผลอันสมควรท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร้องขอ ; ■ บ'1ร๕■ท เ2m jv i .1  Werrj V -rnn  !

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไต้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซนึ่ะการประกวดราค(เ'นี้เล็คุทรยแาส์-ข้าพเจ้า"; น I
ร'บ,ยงว่๒  j ( พ ? ค ่ก พ ..........> I

๙.๙ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจี้อขายแนด้ท้00ฟกรอรจี้อด้วยวิธี..ร^ย!™ ทุ้บ.อพ>า.ร; ‘:; บ, ■
~ ๙. . ทุ ไ, V „ V - ไ  « 1 .  V &ทงสาวภัทรธ็บันท ไ,ซยวรรถ!)บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายเน ๗ วัน นับสัดจากวันทีใต รั้บหนังสอเห ัเปทาสัญญา ...............................

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ดามท่ีระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e- 
biding ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก่อนหรือขณะที่!ต้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคา 
ตามสัญญาท่ีไต้ระบุไว้ในใบเสนอราคาน้ี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีซดใข้ค่าเสียหายใดที่อาจมี
แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีสิทธีจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้
ประกวดราคาใต้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ไต้
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๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ 
เสนอราคาใดๆ รวมท้ังไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด  ๆ อันอาจเกิดชึ้นในการที่ข้าพเจ้าใต้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เซ่น ตัวอย่าง (sam ple) แคตตาสิอก แบบรูปรายการ 
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซ่ึงข้าพเจ้าไต้ลงไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอีเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารนยอมมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทาง 
ราชการ

ลำหรับตัวอย่างท่ีเหลือหรือไมใช้แล้ว ซ่ึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่ 
เรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพ่ือเป็นหลักประกันใบการปฎิบ้ติโดยถูกต้อง ตามท่ีไต้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ 
เสนอน้ี ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าใต้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง  ๆ ที่ไต้ย่ืนพร้อมใบเสนอราคาน้ีโดย 
ละเอียดแล้ว และเข้า'1จติ'ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่ต้องรับผิดชอบใด  ๆในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น 

๙. ใบเสนอราคาน้ีไต้ย่ืนเสนอโดยบริสุทธ้ียุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด  ๆ ท่ีไต้ย่ืนเสนอราคา 
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ค. ๒๕๖๕

ใบเสนอราคาเลชที่ 6509160048820
รหัสอ้างอิง OTP oOKY
เลขประจำตัวผู้เสียภาษั ๐๑๐๕๕๕๖๑๘๕๔๐๘

(นายพรชัย รุ่งวชิรา) 
ผู้รับมอบอำนาจ

(1ท4สาวภ้’ทร์รนบทฺ ไชฺย.วฺ.รุ.?ฟ้̂ ..:


