
เอกสารสอบราคาจัดซ้ือ เลขท่ี 003/2558 
สอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน   
ลงวันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 

------------------------------------- 
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑงาน

บานงานครัว รายการเครื่องกรองนํ้าพรอมอุปกรณในการติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง บานแมสะปอก หมูท่ี 5 ตําบลแมวิน ราคากลาง  149,800 
บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) วงเงินงบประมาณ 144,450 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นสี่พันสี่รอยหาสิบบาทถวน)  รายละเอียด
ตามเอกสารแนบทายเอกสารสอบราคาจัดซื้อน้ี ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน
สภาพท่ีจะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ ตรงตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมวินกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี  โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.2 แบบใบเสนอราคา 
 1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
 1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน  
  (1) หลักประกันสัญญา 
 1.5 บทนิยาม  
  (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  
  (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
 1.6 แบบบัญชีเอกสาร  
  (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  
  (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2  
 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ  

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการหรือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 

  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
  2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซื้อของ “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” 
   

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน 
คือ 

3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

           (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

      (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ัง
รับรองสําเนาถูกตอง 

/(3) ในกรณี... 
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 (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวม
คา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนา
หนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 
   (4) หนังสือทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม หนังสือทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
   (5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)  

3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
        (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.4  
   (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน 
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (3) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2)  
 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมี
การขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุก
แหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอดวยราคาตอรายการ หรือราย
โครงการ ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงจนกระท่ังสงมอบพัสดุพรอมทํา
การติดตั้งให ณ บานแมสะปอก หมูท่ี 5 ตําบลแมวิน  

                 ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา
ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาซื้อขาย   
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองแนบแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปพรอมกับใบ
เสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี “องคการบริหารสวนตําบล” จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถาย (ภาพสีเทาน้ัน) จะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีเขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ 
แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันเปดซองสอบราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอทุกรายการหากคณะกรรมการเปดซองรองขอ ภายใน 5 วันทําการนับ
จากวันเปดซองสอบราคา เพ่ือใชในการตรวจทดรองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ท้ังน้ี “องคการบริหารสวนตําบล” 
จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว “องคการบริหารสวนตําบล” จะคืนใหแกผู
เสนอราคา 
  4.6 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร
สอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี 003/2558”  ย่ืนตอเจาหนาท่ี ในวันท่ี 10 เดือน เมษายน 
ถึง วันท่ี 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และ ในวันท่ี 28 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล
อําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกกอนการเปดซองเสนอราคา 

 
/หากปรากฏ... 
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หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคา รายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ี
มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว 

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการ
จังหวัดใหถือเปนท่ีสุด  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน  
ในวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ต้ังแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแตผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคํา
คัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งน้ี “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

  5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตาม
ขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแต
เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ “องคการบริหารสวนตําบล” เทาน้ัน 
  5.3 “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 
  (1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององคการ
บริหารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) 
กํากับไว 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ “องคการบริหารสวนตําบล” 
มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิท่ี
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5 “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็
ไดสุดแตพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือน 
เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามท่ีได
ประกาศรายช่ือไวตามขอ 4.7 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 “องคการบริหารสวนตําบล” มีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ี
มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ 4.7 และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาราย
น้ัน เปนผูท้ิงงาน 

/ในกรณี... 
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  ในกรณีน้ีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองในเสนอราคาดังกลาวได 
 

6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  6.1 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ  นับแตวันท่ีทํา
ขอตกลงซื้อขาย “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 
  6.2 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการหรือ “องคการ
บริหารสวนตําบล” เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา 
ดังระบุในขอ 1.3 กับ “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละหาของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได ให ”องคการบริหารสวนตําบล” ยึดถือไวในขณะท่ีทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึง
อยางใดดังตอไปน้ี 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล” โดยเปนเช็คลงวันท่ีทําสัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทํา
การของทางราชการ 
  (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.4 
    (4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือ
เวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตาม

สัญญาซื้อขายแลว 
 

7. อัตราคาปรับ 
                     คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดอัตรารอยละ 0.10 ตอวัน 
 

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
        ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตอง
รับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ีผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

 9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ
9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ีไดมาจากเงินงบประมาณประจําป (กันเงินเบิกเหลื่อมป)  

       การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจําป แลวเทาน้ัน         

9.2 เมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูขายและได ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคา
ซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู 
และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
  (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 
7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซื้อของจาก ตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือ
อ่ืนได 
  (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับ
อนุญาตเชนน้ัน กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 

/9.3 ผูเสนอราคา... 
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  9.3 ผูเสนอราคาซึ่ง “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือ ขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดระบุในขอ 6 “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” จะเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

9.4 องคการบริหารสวนตําบลแมวิน สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
  
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารแนบทาย 
เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 003/2558 

การจัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว  
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน  

ลงวันท่ี 10 เมษายน 2558 
************************* 

 

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว รายการเคร่ืองกรองน้ําพรอมอุปกรณในการติดต้ัง 
 

1. เครื่องกรองกําจัดสนิมเหล็ก ประกอบดวย 
 1.1 มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 80 เซนติเมตร สูง 210 เซนติเมตร อัตราการกรอง 5 ลูกบาศกเมตรตอ  
                 หน่ึงช่ัวโมง 
 1.2 ตัวเครื่องประกอบดวยเหล็ก ความหนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร  
 1.3 ภายในเคลือบ Shell Coat ปองกันสนิม ภายนอกพนสี Rust-o-leum ทับดวยสีลายนํ้าเงิน 
 1.4 ประกอบ Butterfly Valve มาตรฐานญี่ปุน ขนาดไมนอยกวา 2” * 2 ½” เพ่ือการกรอง  
                 จาย และลางครบชุด 
 1.5 สารกรองประกอบดวยทรายกรองนํ้าผสมแรธาตุ และแมงกานีสบางสวน  
 1.6 กรวดรองพ้ืน 3 ขนาด สามารถกําจัดตะกอนและสนิมเหล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2. แทนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางเครื่องกรองนํ้า ขนาดไมนอยกวา 1*1 เมตร 
3. คาขนสงและคาบริการติดตั้ง 
4. อุปกรณในการติดตั้งทางรานตองจัดหามาติดตั้งใหแลวเสร็จและคิดราคาตามจํานวนของท่ีใชจริง ท่ีระยะรัศมีไมเกิน 2*2  

                เมตร 
  

 


	4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาซื้อขาย

