
 



 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน 

ที ่       /2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบรำคำซื้อ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ  รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนำด  ๑  ตัน  

ขับเคลื่อน  2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ  2,400  ซีซี.  แบบดับเบิ้ลแค็บ จ ำนวน  1 คัน  
----------------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะด าเนินการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,400  ซีซี.  แบบดับเบิ้ล
แค็บ จ านวน  1 คัน ในวงเงินงบประมาณ  787,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   นั้น 

 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ  21  (6)    
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535   และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9 )  พ.ศ.  2553  จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ ด าเนินการสอบราคาซื้อ  ดังนี้ 
 

 1.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
1.1  กรรมกำรขำยซอง/กรรมกำรรับซอง 
1.1.1.  นางสาวพูนศรี    หลยุล ารอง ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
1.๑.๒.  นางสาวบุษบา   ขนุนเงิน    ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   
 

1.2  กรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ     
1.2.1.  นางรัชตา      ณ ล าพูน ต าแหน่ง       นักวิชาการคลัง  ประธานกรรมการ 
1.2.2.  นางสาวปรีชญา  กุณะจันทร์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป     กรรมการ 
1.2.3.  นางกาญจนา     ปันชุม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ            กรรมการ 
1.2.4.  นายประพันธ์   โนค า ต าแหน่ง ตัวแทนประชาคม          กรรมการ 
1.2.5.  นายนพดล    วรรณดี          ต าแหน่ง        ตัวแทนประชาคม         กรรมการ 

1.3  กรรมกำรตรวจรับพัสดุ   
1.3.1.  นายมานิต       แสงอ้าย   ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการโรงเรียน ฯ   ประธานกรรมการ 
1.3.2.  นางเอ้ือมอารีย์  เงินใส  ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด               กรรมการ 
1.3.3.  นายไปรเวท     สุริยะ  ต าแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคล             กรรมการ 
1.3.4.  นายดนัย         ซาวค าเขต ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
1.3.5. นายพศวีร์       บุตรค า  ต าแหน่ง  ตัวแทนประชาคม      กรรมการ 
 

  ทั้งนี้ตั่งแต่  วันที่    10   สิงหาคม       พ.ศ.    2559 
 

   สั่ง  ณ  วันที่    10  สิงหาคม        พ.ศ.   2559 
 
 

(นายวันชาติ      ศิริภัทรนุกูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 



 

 

 

 



 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  
……………………. 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400  ซีซี. แบบดับเบิ้ลแค็บ  
จ านวน 1  คัน  ในการจัดซื้อครั้งนี้มีราคากลางเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    787,000.00  บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนก าหนดแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่ อบต.แม่สูน ณ วัน

ประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้ 

 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  10  สิงหาคม  2559  ถึงวันที่  25  สิงหาคม  2559  น.    ณ กอง
คลังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในวันและเวลาราชการ  ส าหรับในวันที่  25  สิงหาคม   2559  ให้ไปยื่นซอง สอบ
ราคา ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ  ที่ว่าการอ าเภอฝาง 
ชั้น 2  จังหวัดเชียงใหม่  

 

ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  26  สิงหาคม  2559  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้าง
ระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอฝาง ชั้น 2  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ
เอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ระหว่างวันที่ 10  สิงหาคม  2559  ถึงวันที่  24   
สิงหาคม  2559   

ดูรายละเอียดได้ใน www.maesoon.go.th และ www.gprocuement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ หมายเลข  0-5334-6333  ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ.2559  
 

        (ลงชื่อ)      
        (นายวันชาติ    ศิริภัทรนุกลู) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

http://www.gprocuement.go.th/


เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  1/2559 
การประกาศสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)  

ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ลงวันที่  10   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2559    

**************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400  ซีซี. แบบดับเบิ้ลแค็บ   
จ านวน 1  คัน ในการจัดซื้อครั้งนี้มีราคากลางเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    787,000.00  บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนก าหนดแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ 
  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5   -    

2.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง

เวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือ
ห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

2.2  ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย  ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์
มาแสดงด้วย 

  3.   หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ่นส่วนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบ

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                      3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
        3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา  รวมทั้งรายการและจ านวน
ตัวอย่าง (ถ้ามี) 
 

4.การยื่นซอง.............. 
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4. การยื่นซองสอบราคา  
4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่เงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือราคาต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือตัวอักษรเป็นส าคัญ   โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ 

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อย  45   วัน  นับตั้งแต่วันเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน    30   นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย  

                    4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อค  และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถบรรทุก (ดีเซล) และรายละเอียดอุปกรณ์ตามมาตรฐานการผลิต หรืออุปกรณ์เสริม (ถ้ามี) ไปพร้อมใบเสนอราคา 
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ 

      ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน ......-...  วัน  

      4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน    - รายการ  เพ่ือใช้ใน
การตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้ “องค์การ 
บริหารส่วนต าบลแม่สูน”จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้
แล้ว “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน” จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

       4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคาซื้อ 

                    4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559” โดยยื่น
โดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม   2559  ถึงวันที่  24  สิงหาคม  2559  น. ณ กองคลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน ในวันและเวลาราชการ ส าหรับในวันที่  25  สิงหาคม  2559  ให้ไปยื่นซองสอบราคา ณ ห้องศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอฝาง   ชั้น  2  จังหวัด
เชียงใหม่  

/เมื่อพ้นก าหนด................ 
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เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ 
สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ) อ าเภอฝาง   จังหวัด
เชียงใหม่   

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูนเท่านั้น 

                        5.3  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

     (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื่อซองสอบราคาซื้อ หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

      (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา 

        (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่ เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

 5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่ง  ราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญ
และให้ถือว่าเป็นการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้ง
งาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

     6. การท าสัญญาซื้อขาย 
        6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาซื้อสามารถส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สูนได้ถูกต้องครบถ้วนภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สูน” จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3   ก็ได้ 

/6.2 ในกรณีดังกล่าว........... 
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        6.2  ในกรณีดังกล่าวผู้ที่ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  30  
วัน หรือ“องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน”เห็นว่าไม่สมควรท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบราคา



จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ภายใน  7  วัน  นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   ของราคาสิ่งของที่สอบราคา
ได้ให้กับ “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท า

สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
   (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ

ในข้อ  1.4.   
   (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

  7. อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายจะก าหนดในอัตราร้อยละ0.20ของวงเงินตามสัญญาต่อวัน  
  8.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่

กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร  
หรือ 2 ปี แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้รับมอบ   โดยผู้ขายต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม  ภายใน   15   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
        9.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อในครั้ งนี้ได้มาจากการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูนได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วเท่านั้น 

        9.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตก
ลงซื้อสิ่งของตามประกาศสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องน าเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

                        (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว  เข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรมการการ
ส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขาย สั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

          (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  

/ให้บรรทุกสิ่งของ............. 
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ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

       (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมพาณิชย์นาวี 

      9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ได้คัดเลือกแล้วไม่ ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จะริบหลักประกันซองหรือ



เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้ง
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                    9.4  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

 
วันที่  10  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2559 


