
 

 
 

 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

ที ่ 392/๒๕๕8 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ 

ตามโครงการสอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาดเล็ก ฯ จ านวน 1 คัน  
***************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน   อ าเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์ จะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาดเล็ก  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,400 ซี.ซี. 
ขับเคลื่อนสองล้อ  เกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่  9) พ.ศ. 2553 ข้อ 27 (1) (7) และข้อ 28 จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ
ด าเนินการ    ดังนี้ 
๑.  กรรมการให้/ขายซอง/กรรมการรับซอง/กรรมการปิดประกาศ/ปลดประกาศ 
1.1  นางพูนศรี  อ่อนช่อน  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
1.2  นางสาวบุษบา   ขนุนเงิน  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

๒  กรรมการเปิดซองสอบราคาฯ  
2.1  นายวิฑูรย ์  ปัญญานวน ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ 
2.2  นายไปรเวท สุริยะ  ต าแหน่ง  บุคลากร   กรรมการ 
2.3  นางสาวปราณ ี วงค์ตา  ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  กรรมการ 
2.4  นายดนัย  ซาวค าเขต ต าแหน่ง  ผู้ช านาญการ ฯ        กรรมการ 
2.5  นายยรรยง  ชัยวุฒ ิ  ต าแหน่ง  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน          กรรมการ 

3  กรรมการตรวจรับพัสดุ   
3.1  นางสาวพัชรินทร์  สมัคร   ต าแหน่ง  หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประธานกรรมการ 
3.2  นายปริญญา ถวิลวิศาล ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   กรรมการ 
3.3  นางสาวมาลัย สุขสันติวงศ ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
3.4  นายเกรียงศักดิ์ ฑีฆาวงค์  ต าแหน่ง  ผู้ช านาญการ ฯ   กรรมการ 
3.5  นายถนอม  แสงมุกดา ต าแหน่ง  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ 

  ทั้งนี้   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายตามระเบียบ ฯ  ข้อ 35, 36 และ
ระเบียบของทางราชการ   โดยเคร่งครัดแล้วรายงานผลให้ทราบ 

    สั่ง ณ วันที่  21  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
                                                                    (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล)        

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาดเล็ก  เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อย

กว่า 1,400 ซี.ซี.  ขับเคลื่อนสองล้อ  เกียร์ธรรมดา   จ านวน 1 คัน 

 ……………………. 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก  เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,400 ซี.ซี.  ขับเคลื่อนสองล้อ  
เกียร์ธรรมดา   จ านวน 1 คัน คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,400 ซี.ซี.  
- ขับเคลื่อนสองล้อ 
- เกียร์ธรรมดา 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้จ านวน  366,000  บาท (สามแสนหกหื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ  
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่ อบต.แม่สูน ณ วัน

ประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคาวันที่   ๒๑  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่   ๓  กันยายน 2558  ใน
วันและเวลาราชการ  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือยื่นซองสอบราคา       ณ       ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   ที่ว่าการอ าเภอฝาง   จังหวัด
เชียงใหม่   วันที่  ๔  กันยายน  2558   เวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  

                    ในวันที่  ๗  กันายน  2558  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
หรือจ้างระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอฝาง ชั้น 2  จังหวัดเชียงใหม่               10.00   .             ผู้สนใจ
ติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ระหว่างวันที่ ๒๑  สิงหาคม  
2558  ถึงวันที่  ๓  กันยายน  2558   

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

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  

 
                       
                    (นายวันชาติ    ศิริภัทรนุกูล) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

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


 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  ๓/2558 
สอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาณกระบอก

สูบไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐  ซี.ซี.  ขับเคลื่อนสองล้อ เกียร์ธรรมดา  จ านวน 1 คัน   
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ลงวันที่  ๒๑  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558    

**************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก  เครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 คัน  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,400 ซี.ซี.  
- ขับเคลื่อนสองล้อ 
- เกียร์ธรรมดา 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้จ านวน  366,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ  

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

1.5  บทนิยม 
(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผละประโยชน์ร่วมกัน 
(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1)  บัญชีแสดงเอกสารส่วนที่ 1 
(2)  บัญชีแสดงเอกสารส่วนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูก

แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ
ห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

2.2  ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย  ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
รถยนต์มาแสดงด้วย 
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  3.   หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 2  ส่วน  คือ 
3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตับประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา 
สัญญาจ้างของการร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือปผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)  

(4)  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน 

ข้อ 1.6 (1) 
3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  แค็ตตาล็อกหรือแบบรูปราบการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4 
(2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ 

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ  

1.6 (2) 
4. การยื่นซองสอบราคา  

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  
ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือราคาต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือตัวอักษรเป็น
ส าคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให ้

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อย  45   วัน  นับตั้งแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
 

/4.3  ผู้เสนอราคา...... 
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4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน    30   นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซื้อขาย  
                    4 .4 ผู้ เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อค  และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก  เครื่องยนต์ดีเซล และรายละเอียด
อุปกรณ์ตามมาตรฐานการผลิต แนบพร้อมใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ 
“องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน” จะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

      ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบรา
คามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาตรวจสอบภายใน .....5....  วัน  

      4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน    - รายการ  เพ่ือ
ใช้ในการตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้ “องค์การ 
บริหารส่วนต าบลแม่สูน”จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน” จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

       4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคาซื้อ 

                    4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓/
2558” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตั้งแต่วัน     21  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  3
กันยายน  2558  น. ณ ส านักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในวันและเวลาราชการ และยื่นซอง
สอบราคา ณ ห้องศูน                         หรือก                                            ชั้น 2 
ที ่           ฝาง         เชียงใหม ่ในวันที่  4  กันยายน  2558  เวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่   7  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ) อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   

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

ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเท่านั้น 

                    5.3  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
 
 

/(1) ไม่ปรากฏ........... 
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     (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อซองสอบราคาซื้อ หรือในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
     (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด

ในใบเสนอราคา 
        (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
         (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง

ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่ง   
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าเป็นการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สูนเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

     6. การท าสัญญาซื้อขาย 
        6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาซื้อสามารถส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถบรรทุกขนาดเล็ก  เครื่องยนต์ดีเซลและโอนทะเบียนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะพิจารณาจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3   ก็ได้ 

        6.2  ในกรณีดังกล่าวผู้ที่ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  
30  วัน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเห็นว่าไม่สมควรท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี ้

   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน”  โดยเป็นเช็คลง

วันที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
   (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน

ดังระบุในข้อ  1.4.   
   (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

/7.อัตราค่าปรับ........... 
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  7. อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10  ของวงเงินตามสัญญา

ต่อวัน  
  8.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายดังระบุในข้อ 1.3  

แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัด
จากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้รับมอบ   โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิม  ภายใน   15   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
        9.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อในครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน การลงนามใน
สัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น 

        9.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและ
ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกาศสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

                        (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว  เข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขาย สั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

          (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

       (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชย์นาวี 

      9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) 
รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                    9.4  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
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