
เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่ 004/2557 
การซื้อครภุณัฑ์อ่ืน รายการเต็นท ์

ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลแม่วิน ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 
…………………………………………………….. 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การบริหารส่วนตําบล" มีความประสงค์จะสอบราคา
ซ้ือรถครุภัณฑ์อ่ืน รายการเต็นท์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จํานวน 13 หลัง ราคากลาง 
221,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามกําหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้   

1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

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

 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาดังกล่าว   
     2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
     3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี

คําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ณ 

วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซ้ือคร้ังนี้ 
     5. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ในสาระสําคัญ 
     6. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐเรียบร้อยแล้ว 
     7. ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 

สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

3.  หลักฐานการเสนอขาย 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1. ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
 

                                         /(ข) บริษัท.....  
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   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
       (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตรประชาชนของ
ผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
       (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืน
หนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
       (4) สําเนาทะเบียนบ้าน,หนังสือมอบอํานาจซ่ึงต้องติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกําหนด 
       (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมด ท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
  3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4  

     (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน 

     (3) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
 

4.  การเสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และ

จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกัน ท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ 
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมละภาษีอากรอ่ืน  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  

ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกําหนด
ยืนราคาผู้เสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย  
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการระเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปพร้อมกับ

ใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะยึดไว้เป็นเอกสารหลักฐานของทาง
ราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอํานาจทํานิติ
กรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนํา
ต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน 3 วนั 

4.5 ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน 
และเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.6 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์อื่น รายการเต็นท์ โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี
004/2557 “ ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ระหว่างวันท่ี 7 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน และในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ในเวลาราชการ สามารถยื่นเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอแม่วาง อาคารหอประชุมท่ีว่าการอําเภอแม่วาง ตําบลบ้านกาด 
อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 
 

/เม่ือพ้น..... 
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย (เอกสารส่วนท่ี 
1) ว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะเปิดซองเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว
เป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นท่ีสุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอแม่วาง อาคารหอประชุมท่ีว่าการอําเภอ 
แม่วาง ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
5.1 ในการสอบราคาคร้ังนี”้ องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่

ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ี
มิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ”องค์การบริหารส่วนตําบล” เท่านั้น 

5.3 “องค์การบริหารส่วนตําบล “สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาของ “องค์การบริหารส่วนตําบล”   

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทํา
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

 (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ “องค์การบริหาร
ส่วนตําบล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ “องค์การ
บริหารส่วนตําบล” มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 “องค์การบริหารส่วนตําบล” ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ 
“องค์การบริหารส่วนตําบล”  

 
/เป็นเด็ดขาด..... 
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เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทําโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ตามท่ีประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ
เป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 “องค์การบริหารส่วนตําบล” มี
อํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.7 และ “องค์การบริหาร
ส่วนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ท้ิงงาน 

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
6.1 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ี

ทําข้อตกลงซ้ือ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 
ก็ได้  
  6.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือ 
“องค์การบริหารส่วนตําบล” เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซ้ือขายตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ “องค์การบริหารส่วนตําบล” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได้ ให้ “องค์การบริหารส่วนตําบล” ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
       (1) เงินสด 
       (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน” โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
       (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 
         (4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 

      (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย ซ่ึงได้จดทะเบียนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 

7. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 
 

8. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี 

จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ 
โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใชก้ารได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
9.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ได้รับมาจากเงินตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนท่ัวไปของรัฐบาล 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ “องค์การบริหารส่วนตําบล” ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ

ประจําปี แล้วเท่านั้น 
9.2 เม่ือ “องค์การบริหารส่วนตําบล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตาม

สอบราคาซ้ือแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง 
 

/ท่ีมีเรือ..... 
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ท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
 (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี 

9.3 ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบล อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 

     
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 004/2557 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเต็นท์ 
 

1. ผ้าใบวินีล่อนหรือคูนิค่อนหรือผ้าใยไนลอน ระบบเชื่อมอาร์ทตะเข็บ และขึ้นรูปเป็นหลังพร้อมผ้าขอบรอบเต็นท์ 
2. ผ้าใบหนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร กันน้ํา 100 % 
3. เสาเหล็กท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 ¼  
4. ขื่อเหล็กท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 ¼  
5. จันทันเหล็กท่อเหล็กอาบสังกะสี ¾  
6. ดั้ง,ค้ํายันท่อเหล็กอาบสังกะสี ½  
7. พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ขนาด Ø45 เซนติเมตร 
8. สีผ้าใบตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินกําหนด 
9. ข้อความ “องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน” ขนาดความสูง 12 เซนติเมตร ท้ังสองด้าน 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


