
 
 
 

--  สําเนาสําเนา  --  
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซ้ือซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ   

สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
 ……………………. 

  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา โรงเรียนบ้านล้องอ้อ  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   จํานวน  
1  ชุด  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ราคากลางในการจัดซ้ือครั้งนี้ เป็นเงิน  
444,000.00 บาท (สี่แสนสีห่ม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่ อบต.แม่สูน ณ วัน

ประกาศสอบราคาซ้ือ หรือไม่เป็นกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซ้ือครั้งนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี 18  พฤษภาคม  255๘  ถึงวันท่ี  1  มิถุนายน  255๘  
ต้ังแต่เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.  ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน (กองคลัง) และยื่น 
ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ระดับอําเภอ ณ ท่ีว่าการอําเภอ
ฝาง ชั้น 2  ในวันท่ี  2  มิถุนายน  255๘  เวลา  08.30 น.  ถึง  16.30  น.  

กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี  3  มิถุนายน  255๘  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
หรือจ้างระดับอําเภอ ท่ีว่าการอําเภอฝาง ชั้น 2  จังหวัดเชียงใหม่  ต้ังแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ผู้สนใจ
ติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาได้ท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ระหว่างวันท่ี  ๑๘ พฤษภาคม  
255๘  ถึงวันท่ี  ๑  มิถุนายน  255๘ 

ดูรายละเอียดได้ใน www.maesoon.go.th และ www.gprocuement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-5334-6333  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   1๘  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๘  

 
 
        (ลงชื่อ)       วันชาติ  ศิริภัทรนุกูล 
         (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 



เอกสารสอบราคาซ้ือ  เลขท่ี  02/2558 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ  สังกัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่สูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   จํานวน  1  ชุด  รายการละเอียดตามเอกสารแนบท้าย   
 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  ลงวันท่ี  18  พฤษภาคม  2558 

………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะสอบราคา
ซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ภาษา  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558   จํานวน  1  ชุด  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ราคากลางในการ
จัดซ้ือครั้งนี้ เป็นเงิน  444,000.00 บาท (ส่ีแสนส่ีหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)  วงเงินงบประมาณ  444,000.00 
บาท (ส่ีแสนส่ีหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพท่ี
จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนํา
และข้อกําหนด   ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
             1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.2  แบบใบเสนอราคา 
 1.3  แบบสัญญาซ้ือขาย 
 1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน( หลักประกันสัญญา ) 
 1.5  บทนิยาม 
                    (1)  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

          (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
          (1)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
          (2)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 

          2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
      2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือนี้  
      2.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
                2.3   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาเป็นธรรมตามข้อ  1.5  

    2.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน    
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

3. หลักฐานเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น   2  ส่วน    คือ 
       3.1  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

          (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดให้ยื่นสําเนารับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอํานาจควบคุมพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 

/(ข)  บริษัทจํากัด.... 
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             (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

                   (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้นสําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  

                  (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน (1) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

         (4)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษี  
มูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

      (5)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา 
      (3.2) ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4 
        (2)  หนังสือแต่งต้ังเป็นตัวแทนจําหน่าย  หรือตัวแทนจําหน่ายช่วง ตามข้อ 4.7 

         (3)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  

             (4)  สําเนาใบเสร็จซ้ือซองสอบราคาพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
              (5)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   รวมท้ังรายการ

และจํานวนของตัวอย่าง  (ถ้ามี)                  
          4.  การย่ืนซองเสนอราคา 
                      4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก  
เติม  หรือ  แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                     4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ   ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ     ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวงจนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้   ณ   ส่วนราชการท่ีได้รับจัดสรรซ่ึงจะแจ้งให้ทราบในวัน
ทําสัญญา 
            ราคาท่ีเสนอ  จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....45.....วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                     4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน .....30...... วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย   
                     4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา ไปพร้อมใบเสนอราคา  เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 
 
 
 

/สําหรับแคตตาล็อก.... 
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   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง  
โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีเข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก   ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาตรวจสอบภายใน ......7.... วัน 

                         4.5 ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะ ฯลฯ  ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคา 
               4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ....1....ชุด  ท่ีเสนอราคา เพ่ือใช้
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา   ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้วจะคืนให้แก่ผู้เสนอ
ราคา 

                   4.8  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 ปิดผนึกซอง
ใบเสนอราคาให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    โดยระบุไว้ท่ีหน้าซอง
ว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี  2/2558” ยื่นต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  ใน
วันท่ี  18  พฤษภาคม   255๘  ถึงวันท่ี   1  มิถุนายน  255๘  ในวันเวลาราชการ  ณ  กองคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ และในวันท่ี  2  มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา 
08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ (ท่ีว่าการอําเภอฝาง ช้ัน 2) เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด   

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคากําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันท่ี 3 มิถุนายน 255๘ 
ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 ผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูก 

ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ 
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผก
ไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะ 
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 

5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อน 
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเสนอเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสําคัญ 
หรือผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
  (4) ราคาท่ีเสนอมีการ ขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
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  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาซ้ือขาย คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐาน 
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
   5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่ละพิจารณา  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิง
งานหากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  6.1 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทําการ
ของทางราชการ  นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ  องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทําสัญญาแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้ 

           6.2  ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทําการ 
ของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ องค์การบริหารส่วนตําบล เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น 
หนังสือตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับ 
องค์การบริหารส่วนตําบลภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดไว้ในขณะทํา 
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา 

สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังท่ีระบุในข้อ 1.4 
(4) พันธบัตรรัฐบาลของไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 

7. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10  ต่อวัน 

8. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุ 

ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน ภายในระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า…2....เดือน  -   ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ 
การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วนั  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 9.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณรายจ่าย
เพียงพอต่อพัสดุนี้แล้วเท่านั้น 
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  9.2 เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลง 
ซ้ือสิ่งของตามสอบราคาซ้ือแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง 
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวีดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมพณิชยนาวีภายใน  7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่ 
เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ  เช่น 
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช้เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน 
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพณิชยนาวี 

9.3 ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ทําสัญญาหรือข้อตกลง 
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ 
ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมท้ังพิจารณาให้ผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ 
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 

 
 

                            18    พฤษภาคม  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


