
 

 

- สําเนา - 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน 

……………………. 
  องคการบริหารสวนตําบลแมสูน มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน  คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักมาจรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ดังนี้ 

- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซี.ซี. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยก
ที่นั่ง 

- เปนรถโดยสารหลังคาสูง 
- มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับ 
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม  

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้จํานวน  1,294,000  บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน)  
 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว 
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น 

๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก 
อบต.แมสูน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคาวันที่   31  มีนาคม  2558  ถึงวันที่   17  เมษายน  2558  ใน
วันและเวลาราชการ  ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมสูน หรือยื่นซองสอบราคา       ณ       ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ   ที่วาการอําเภอฝาง   จังหวัด
เชียงใหม   วันที่  20  เมษายน  2558   เวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่  21  เมษายน  2558  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
หรือจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอฝาง ชั้น 2  จังหวัดเชียงใหม  ตั้งแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป  ผูสนใจ
ติดตอ ขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมสูน ระหวางวันที่ ๓1 มีนาคม  
2558 ถึงวันที่ 17  เมษายน  2558   

ดูรายละเอียดไดที่ www.maesoon.go.th และ www.gprocuement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท หมายเลข  0-5334-6333  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558  

 
                                   วันชาติ  ศิริภัทรนุกูล 
                    (นายวันชาติ    ศิริภัทรนุกูล) 
                                   นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
 



 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  1/2558 
สอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง  

เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน   
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
ลงวันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558    

**************************** 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสูน มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน  คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักมาจรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ดังนี ้

- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซี.ซี. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยก
ที่นั่ง 

- เปนรถโดยสารหลังคาสูง 
- มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับ 
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม  

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้จํานวน  1,294,000  บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน)  

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ  อยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
(2) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

1.5  บทนิยม 
(1)  ผูเสนอราคาที่มีผละประโยชนรวมกัน 
(2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1)  บัญชีแสดงเอกสารสวนที่ 1 
(2)  บัญชีแสดงเอกสารสวนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
     2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว  และตองไมเปนผูถูก

แจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น  หรือหาม
ติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

2.2  ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น 

2.3  ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย  ผูประกอบการหรือผูผลิต
รถยนตมาแสดงดวย 

/3.หลักฐานการ............ 
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  3.   หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2  สวน  คือ 

3.1  สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคล 

(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่น 
สําเนาบัตรประจําตับประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา 
สัญญาจางของการรวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือปผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)  

(4)  สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
(5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน 

ขอ 1.6 (1) 
3.2  สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1)  แค็ตตาล็อกหรือแบบรูปราบการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามขอ 4.4 
(2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ 

อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  

1.6 (2) 
4. การยื่นซองสอบราคา  

4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  
ตกเติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวทุกแหง 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวม  และหรือราคาตอหนวย  และหรือราคาตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  ถาตัวเลขและตัวอักษรไมตรงกันใหถือตัวอักษรเปน
สําคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระท่ังสงมอบพัสดุให 

ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอย  60   วัน  นับตั้งแตวันเปดซองสอบ
ราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได 

/4.3  ผูเสนอราคา...... 
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4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน    30   นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย  

                    4.4 ผู เสนอราคาจะตองส งแคตตาล็อค  และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล  และรายละเอียดอุปกรณตามมาตรฐานการ
ผลิต แนบพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ “องคการบริหารสวนตําบลแม
สูน” จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

      สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบรา
คามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาตรวจสอบภายใน .....5....  วัน  

      4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน    - รายการ  เพื่อ
ใชในการตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้ “องคการ 
บริหารสวนตําบลแมสูน”จะไมรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือ
หรือไมใชแลว “องคการบริหารสวนตําบลแมสูน” จะคืนใหแกผูเสนอราคา 

       4.6  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาซื้อทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคาซื้อ 

                    4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 
1/2558” โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลแมสูน ตั้งแตวันที่  31  มีนาคม  2558  ถึงวันที่  17 
เมษายน  2558  น. ณ สํานักงานกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมสูน ในวันและเวลาราชการ และยื่นซอง
สอบราคา ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ ชั้น 2 
ทีว่าการอําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม ในวันที่  20  เมษายน  2558  เวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.  

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่  21  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 
10.00 น. เปนตนไป ณ สถานที่กลาง(ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ) อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม   

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาเปนประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลแมสูนเทานั้น 

                    5.3  องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดย
ไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
 

/(1) ไมปรากฏ........... 
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     (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูซื้อซองสอบราคาซื้อ หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

     (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 

        (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

         (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

 5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เก่ียวของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลแมสูนมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 5.5 องคการบริหารสวนตําบลแมสูนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่ง  
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชนทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาเปนการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแม
สูนเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลแมสูน จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

     6. การทําสัญญาซื้อขาย 
        6.1  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาซื้อสามารถสงมอบรถยนตและโอนทะเบียนใหกับ

องคการบริหารสวนตําบลแมสูนไดถูกตองครบถวนภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหาร
สวนตําบลแมสูน จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3   
กไ็ด 

        6.2  ในกรณีดังกลาวผูที่ชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  
30  วัน หรือองคการบริหารสวนตําบลแมสูนเห็นวาไมสมควรทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1  ผูชนะการ
สอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ   5   
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหกับ องคการบริหารสวนตําบลแมสูน ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี ้

   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบลแมสูน”  โดยเปนเช็คลง

วันที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
   (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทย  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน

ดังระบุในขอ  1.4.   
   (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
สอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

/7.อัตราคาปรับ........... 
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  7. อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10  ของวงเงินตามสัญญา

ตอวัน  
  8.   การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
       ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางดังระบุในขอ 1.3  

แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับ
ถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูนไดรับมอบ   โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิม  ภายใน   15   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

  9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
        9.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อในครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน การลงนามใน
สัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลแมสูนไดรับอนุมัติใหจายเงินงบประมาณแลวเทานั้น 

        9.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแมสูนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและ
ไดตกลงซื้อสิ่งของตามประกาศสอบราคาซื้อแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

                        (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว  เขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการการสงเสริมพาณิชยนาวี  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ผูขาย สั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

          (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนวานั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

       (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมพาณิชยนาวี 

      9.3  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 7 องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  จะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) 
รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                    9.4  องคการบริหารสวนตําบลแมสูนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 
องคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

 
 

วันที ่ 31  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  255๘ 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1.  ชื่อโครงการ..โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง เครื่องยนต์
ดีเซล  จ านวน  1  คัน............................ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................1,294,000.00  บาท............................................... 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)......................................................................................... ....... 

เป็นเงิน...........1,294,000.00  บาท  ราคา/หน่วย  (ถ้ามี).....................................................บาท 
4. แหล่งที่มาของราคา  (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักมาตรฐานงบประมาณ  ส านักงบประมาณ..............................   
4.2 .................................................................................................................... ............................ 
4.3 .................................................................................................................... ............................. 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน 
 

 



 

 

- สําเนา - 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน 

……………………. 
  องคการบริหารสวนตําบลแมสูน มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน  คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักมาจรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ดังนี้ 

- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซี.ซี. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยก
ที่นั่ง 

- เปนรถโดยสารหลังคาสูง 
- มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับ 
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม  

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้จํานวน  1,294,000  บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน)  
 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว 
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น 

๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก 
อบต.แมสูน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคาวันที่   31  มีนาคม  2558  ถึงวันที่   17  เมษายน  2558  ใน
วันและเวลาราชการ  ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมสูน หรือยื่นซองสอบราคา       ณ       ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ   ที่วาการอําเภอฝาง   จังหวัด
เชียงใหม   วันที่  20  เมษายน  2558   เวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่  21  เมษายน  2558  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
หรือจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอฝาง ชั้น 2  จังหวัดเชียงใหม  ตั้งแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป  ผูสนใจ
ติดตอ ขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมสูน ระหวางวันที่ ๓1 มีนาคม  
2558 ถึงวันที่ 17  เมษายน  2558   

ดูรายละเอียดไดที่ www.maesoon.go.th และ www.gprocuement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท หมายเลข  0-5334-6333  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558  

 
                                   วันชาติ  ศิริภัทรนุกูล 
                    (นายวันชาติ    ศิริภัทรนุกูล) 
                                   นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
 



 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  1/2558 
สอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง  

เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน   
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
ลงวันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558    

**************************** 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสูน มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน  คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักมาจรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ดังนี ้

- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซี.ซี. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยก
ที่นั่ง 

- เปนรถโดยสารหลังคาสูง 
- มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับ 
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม  

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้จํานวน  1,294,000  บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน)  

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ  อยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
(2) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

1.5  บทนิยม 
(1)  ผูเสนอราคาที่มีผละประโยชนรวมกัน 
(2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1)  บัญชีแสดงเอกสารสวนที่ 1 
(2)  บัญชีแสดงเอกสารสวนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
     2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว  และตองไมเปนผูถูก

แจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น  หรือหาม
ติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

2.2  ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น 

2.3  ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย  ผูประกอบการหรือผูผลิต
รถยนตมาแสดงดวย 

/3.หลักฐานการ............ 
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  3.   หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2  สวน  คือ 

3.1  สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคล 

(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่น 
สําเนาบัตรประจําตับประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา 
สัญญาจางของการรวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือปผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)  

(4)  สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
(5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน 

ขอ 1.6 (1) 
3.2  สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1)  แค็ตตาล็อกหรือแบบรูปราบการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามขอ 4.4 
(2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ 

อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  

1.6 (2) 
4. การยื่นซองสอบราคา  

4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  
ตกเติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวทุกแหง 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวม  และหรือราคาตอหนวย  และหรือราคาตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  ถาตัวเลขและตัวอักษรไมตรงกันใหถือตัวอักษรเปน
สําคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระท่ังสงมอบพัสดุให 

ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอย  60   วัน  นับตั้งแตวันเปดซองสอบ
ราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได 

/4.3  ผูเสนอราคา...... 
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4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน    30   นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย  

                    4.4 ผู เสนอราคาจะตองส งแคตตาล็อค  และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล  และรายละเอียดอุปกรณตามมาตรฐานการ
ผลิต แนบพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ “องคการบริหารสวนตําบลแม
สูน” จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

      สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบรา
คามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาตรวจสอบภายใน .....5....  วัน  

      4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน    - รายการ  เพื่อ
ใชในการตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้ “องคการ 
บริหารสวนตําบลแมสูน”จะไมรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือ
หรือไมใชแลว “องคการบริหารสวนตําบลแมสูน” จะคืนใหแกผูเสนอราคา 

       4.6  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาซื้อทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคาซื้อ 

                    4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 
1/2558” โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลแมสูน ตั้งแตวันที่  31  มีนาคม  2558  ถึงวันที่  17 
เมษายน  2558  น. ณ สํานักงานกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมสูน ในวันและเวลาราชการ และยื่นซอง
สอบราคา ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ ชั้น 2 
ทีว่าการอําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม ในวันที่  20  เมษายน  2558  เวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.  

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่  21  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 
10.00 น. เปนตนไป ณ สถานที่กลาง(ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ) อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม   

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาเปนประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลแมสูนเทานั้น 

                    5.3  องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดย
ไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
 

/(1) ไมปรากฏ........... 
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     (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูซื้อซองสอบราคาซื้อ หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

     (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 

        (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

         (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

 5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เก่ียวของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลแมสูนมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 5.5 องคการบริหารสวนตําบลแมสูนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่ง  
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชนทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาเปนการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแม
สูนเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลแมสูน จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

     6. การทําสัญญาซื้อขาย 
        6.1  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาซื้อสามารถสงมอบรถยนตและโอนทะเบียนใหกับ

องคการบริหารสวนตําบลแมสูนไดถูกตองครบถวนภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหาร
สวนตําบลแมสูน จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3   
กไ็ด 

        6.2  ในกรณีดังกลาวผูที่ชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  
30  วัน หรือองคการบริหารสวนตําบลแมสูนเห็นวาไมสมควรทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1  ผูชนะการ
สอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ   5   
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหกับ องคการบริหารสวนตําบลแมสูน ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี ้

   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบลแมสูน”  โดยเปนเช็คลง

วันที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
   (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทย  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน

ดังระบุในขอ  1.4.   
   (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
สอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

/7.อัตราคาปรับ........... 
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  7. อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10  ของวงเงินตามสัญญา

ตอวัน  
  8.   การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
       ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางดังระบุในขอ 1.3  

แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับ
ถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูนไดรับมอบ   โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิม  ภายใน   15   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

  9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
        9.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อในครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน การลงนามใน
สัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลแมสูนไดรับอนุมัติใหจายเงินงบประมาณแลวเทานั้น 

        9.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแมสูนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและ
ไดตกลงซื้อสิ่งของตามประกาศสอบราคาซื้อแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

                        (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว  เขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการการสงเสริมพาณิชยนาวี  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ผูขาย สั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

          (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนวานั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

       (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมพาณิชยนาวี 

      9.3  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 7 องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  จะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) 
รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                    9.4  องคการบริหารสวนตําบลแมสูนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 
องคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

 
 

วันที ่ 31  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  255๘ 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1.  ชื่อโครงการ..โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง เครื่องยนต์
ดีเซล  จ านวน  1  คัน............................ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................1,294,000.00  บาท............................................... 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)......................................................................................... ....... 

เป็นเงิน...........1,294,000.00  บาท  ราคา/หน่วย  (ถ้ามี).....................................................บาท 
4. แหล่งที่มาของราคา  (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักมาตรฐานงบประมาณ  ส านักงบประมาณ..............................   
4.2 .................................................................................................................... ............................ 
4.3 .................................................................................................................... ............................. 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน 
 

 


