
เอกสารสอบราคาจัดซ้ือ เลขท่ี 005/2558 
สอบราคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง จํานวน 5 โครงการ  
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน   
ลงวันท่ี  28  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 

------------------------------------- 
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะสอบราคา

จัดซ้ือวัสดุกอสราง จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการจัดซ้ือวัสดุกอสรางถังเก็บน้ํา  บานหวยทราย หมูท่ี 2 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร   

ราคากลาง  38,893.63  บาท (สามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกาสิบสามบาทหกสิบสามสตางค) งบประมาณ 39,600 บาท 
2. โครงการจัดซ้ือวัสดุกอสรางถังเก็บน้ํา   บานขุนปวย หมูท่ี 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร   

ราคากลาง 49,642.89  บาท (สี่หม่ืนเกาพันหกรอยสี่สิบสองบาทแปดสิบเกาสตางค) งบประมาณ  50,000 บาท 
                   3. โครงการจัดซ้ือวัสดุกอสรางถังเก็บน้ํา  บานหวยขาวลีบ หมูท่ี 8  ราคากลาง 91,731.74 บาท         
(เกาหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค)  งบประมาณ  90,000 บาท 

4. โครงการจัดซ้ือวัสดุกอสรางปรับปรุงศาลาเอนกประสงค   บานหวยหอย หมูท่ี 19  ราคากลาง 
20,790.01  (สองหม่ืนเจ็ดรอยเกาสิบบาทหนึ่งสตางค)  งบประมาณ  20,000 บาท       

5. โครงการปรับปรุงระบบประปา  บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  ราคากลาง 54,026.37 บาท             
(หาหม่ืนสี่พันยี่สิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค) งบประมาณ  51,000 บาท 
                     รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี “องคการบริหารสวนตําบล” กําหนด และมีคุณลักษณะเฉพาะ ตรง
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมวินกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

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

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ  

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผู
ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
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2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 
  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือของ “องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน” 
   

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ
ราคาเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

           (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

      (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

 (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ี
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 
   (4) หนังสือทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม หนังสือทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
   (5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)
  

3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
        (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.4  
   (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (3) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2)  
 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกัน
ท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

/4.2 ผูเสนอราคา........ 
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4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอดวยราคาตอ
รายการ หรือรายโครงการ ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน 
ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงจนกระท่ังสงมอบพัสดุพรอมทําการติดตั้งให ณ บานแมสะปอก หมูท่ี 5 ตําบลแมวิน  

                 ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
               4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุแลวเสร็จไมเกินหวงระยะเวลา ดังนี ้

1. โครงการจัดซ้ือวัสดุกอสรางถังเก็บน้ํา  บานหวยทราย หมูท่ี 2 ระยะเวลาดําเนินการ  30   วัน         
2. โครงการจัดซ้ือวัสดุกอสรางถังเก็บน้ํา   บานขุนปวย หมูท่ี 3  ระยะเวลาดําเนินการ   30  วัน        

                   3. โครงการจัดซ้ือวัสดุกอสรางถังเก็บน้ํา  บานหวยขาวลีบ หมูท่ี 8 ระยะเวลาดําเนินการ   30  วัน        
4. โครงการจัดซ้ือวัสดุกอสรางปรับปรุงศาลาเอนกประสงค บานหวยหอย หมูท่ี 19  ระยะเวลา

ดําเนินการ   30  วัน        
5. โครงการปรับปรุงระบบประปา  บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  ระยะเวลาดําเนินการ  60   วัน      

4.4 ผูเสนอราคาจะตองแนบแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุไปพรอมกับใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถาย (ภาพสีเทานั้น) จะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีเขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 
3 วันทําการนับจากวันเปดซองสอบราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอทุกรายการหากคณะกรรมการเปดซองรองขอ ภายใน 
5 วันทําการนับจากวันเปดซองสอบราคา เพ่ือใชในการตรวจทดรองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา 
ท้ังนี้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือ
หรือไมใชแลว “องคการบริหารสวนตําบล” จะคืนใหแกผูเสนอราคา 
  4.6 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ ใหถ่ีถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา ดังนี้  

“4.7.1 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2558 ”  โครงการจัดซื้อวัสดุกอสรางถัง   
เก็บน้ํา  บานหวยทราย หมูที่ 2  

4.7.2 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2558 ”  โครงการจัดซื้อวัสดุกอสรางถัง    

เก็บน้ํา   บานขุนปวย หมูที่ 3  
 4.7.3 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2558 ”  โครงการจัดซื้อวัสดุกอสรางถัง    

เก็บน้ํา  บานหวยขาวลีบ หมูที่ 8     
4.7.4 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2558 ”  โครงการจัดซื้อวัสดุกอสรางปรับปรุง

ศาลาเอนกประสงค   บานหวยหอย หมูที่ 19   
4.7.5 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2558 ”  โครงการปรับปรุงระบบประปา  

บานใหมวังผาปูน หมูที่ 15   
/ยื่นตอเจา......... 
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                    ย่ืนตอเจาหนาท่ี ในวันท่ี 28 เดือน สิงหาคม ถึง วันท่ี  9  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558     ในวันและ
เวลาราชการ ณ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และ ในวันท่ี 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ระหวางเวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง 
อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู

เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการ
กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา รายนั้นออกจากการ
เปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดัง  
กลาวขางตน  ในวันท่ี 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด  
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแตผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีท่ีผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

  5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ “องคการบริหารสวน
ตําบล” เทานั้น 
  5.3 “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี ้
  (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือท้ังหมด
ในใบเสนอราคา 

  /(3) เสนอรายละเอียด......... 
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                      (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทํา
ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
                      (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ “องคการ
บริหารสวนตําบล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได 
“องคการบริหารสวนตําบล ” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 

5.5 “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการ
ตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง “องคการบริหารสวน
ตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือน 
เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไม
สุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.7 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5  
“องคการบริหารสวนตําบล ” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อตามขอ 4.7 และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น เปนผูท้ิงงาน 
  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองในเสนอราคาดังกลาวได 

6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  6.1 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ  
นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือขาย “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 
  6.2 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทาง
ราชการหรือ “องคการบริหารสวนตําบล” เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญา 
ดังระบุในขอ 1.3 กับ “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได ให ”องคการบริหารสวนตําบล” ยึดถือ
ไวในขณะท่ีทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล” โดยเปนเช็คลงวันท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.4 
    (4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง
ระบุในขอ 1.4  

/(5) พันธบัตร........... 
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(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พน

จากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
 

7. อัตราคาปรับ 
                     คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ 10 ใหคิดอัตรารอยละ 0.10 ตอวัน 
 

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
        ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3 
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัด
จากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง 
 
 9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ

9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป (กันเงินเบิกเหลื่อมป)  
       การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก
งบประมาณประจําป แลวเทานั้น         

9.2 เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูขายและได ตกลงซ้ือสิ่งของ
ตามสอบราคาซ้ือแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทาง
เรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู
เสนอราคา ซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือของจาก ตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
  9.3 ผูเสนอราคาซ่ึง “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือ ขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” จะเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถา
มี) รวมท้ังพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4 องคการบริหารสวนตําบลแมวิน สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  
 

องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
 

วันท่ี 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
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