
  เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที ่1/2560 
                                              โครงการจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ลงวันที่  11 มกราคม  2560 
-------------------------------------------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“องค์การบริหารส่วนต าบล”มีความประสงค์ 
จะสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน  1 คัน  
จ านวนราคากลาง 787,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
   1. เป็นกระบะส าเร็จรูป 
   2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
   3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
   4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

(ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน สิงหาคม 2559 และปรับปรุง
รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ เดือน สิงหาคม 2559 รายการ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ตามหนังสือส านักงบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 114 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2559) 

ข้อก าหนดอื่น ๆ  
            1. ให้มีตราเครื่องหมายประจ าของส่วนราชการขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตรและ
อักษรช่ือเต็มขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือช่ือย่อขนาดสูง   ไม่น้อย
กว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถท้ังสองข้าง ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 
  2. ตราเครื่องหมายและอักษรช่ือขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ใหพนด้วยสีขาว เว้นแต่    
ใชสีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนใหใชสีอื่นแทน 

3. ผู้ขายต้องด าเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีมี ให้ผู้ขายเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่าย     

         ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพใช้
งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

 1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

      1.2  แบบใบเสนอราคา 
      1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
      1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน         

     1. หลักประกันสัญญา 
             1.5  บทนิยาม                  

            1.  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    2.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6   แบบบัญชีเอกสาร 
     1.  บัญชีเอกสาร  ส่วนท่ี  1 

                                    2.  บัญชเีอกสาร  ส่วนท่ี  2 
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      2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
      2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ 
      2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือ 

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
         2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ  
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5 

      2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

     2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึง่ได้มีการระบุช่ือไว้ในบัญชี 
รายช่ือว่าเป็นคู่สัญญาท่ีไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญ 

     2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.7  คู่สัญญาต้องได้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.   หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบ 

เสนอราคา  เป็น  2  ส่วน  คือ 

3.1 ส่วนท่ี  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้                        
         (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล                      

                                     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
         (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (3)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา 
ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

(4)  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์  และส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   (5)  เอกสารหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิต
รถยนต์ 
   (6)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ข้อ 1.6 (1) 
 
 



                                                                - 3 – 
 

3.2 ส่วนท่ี  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้                           
(1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ  4.4     

            (2)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ข้อ1.6(2) 

4.   การเสนอราคา     
                       4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข 
ใด ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงิน        
ท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข   
เปล่ียนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
          4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม   
และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงจนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้   ณ   องค์การบริหารส่วนต าบล 
          ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย 
                      4.4   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ "องค์การ
บริหารส่วนต าบล" จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ        
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 7 วัน 

4.5  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา    

4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี        
1/2560"  ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ในวันท่ี 11 มกราคม 2560  ถึงวันท่ี  24 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.    
ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และในวันท่ี   
25 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ท่ีว่าการอ าเภอแวงน้อย ช้ัน 2) เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะ        
ไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย 
ว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ 1.5 (1)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่  
และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
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        หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า  มี ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการ ฯ  เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯจะตัด
รายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
และ "องค์การบริหารส่วนต าบล " จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ    
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
         ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  วันนับต้ังแต่
วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นท่ีสุด 
        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ 
(ท่ีว่าการอ าเภอแวงน้อย ช้ัน 2) ในวันท่ี  26 มกราคม 2560  ต้ังแต่เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป 

        การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

      5.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ " องค์การบริหารส่วนต าบล " จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
                       5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการฯ เปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ " องค์การบริหารส่วนต าบล " เท่านั้น 
                            5.3   " องค์การบริหารส่วนต าบล " สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                 ( 1 )  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของ  " องค์การบริหารส่วนต าบล "       
                 ( 2 )  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

                 ( 3 )   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                 ( 4 )   ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้   
ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี ก ากับไว้ 
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   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  

หรือ " องค์การบริหารส่วนต าบล " มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   " องค์การบริหารส่วนต าบล"  มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

  5.5  "องค์การบริหารส่วนต าบล " ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ "องค์การบริหารส่วนต าบล" เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้  รวมท้ัง  "องค์การบริหารส่วนต าบล " จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา  เป็นผู้ท้ิง
งาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดย
ไม่สุจริต   เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

   5.6  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้  ตามข้อ  4.6  เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง   
เป็นธรรม  ตามข้อ 1.5  “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีอ านาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือ  ตามข้อ  4.6  และ“องค์การบริหารส่วนต าบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
        ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 

   6.  การท าสัญญาซ้ือขาย 
       6.1  ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนภายใน   5  วันท าการ 

ของทางราชการ นับแต่วันท่ีท าข้อตกลงซื้อ "องค์การบริหารส่วนต าบล " จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  ก็ได้ 
    6.2  ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของ
ทางราชการ  หรือ "องค์การบริหารส่วนต าบล"  เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ  "องค์การบริหารส่วนต าบล" ภายใน 7 วัน  
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงนิเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาส่ิงของท่ีสอบ
ราคาได้ให้  "องค์การบริหารส่วนต าบล"  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอยา่งใดดังต่อไปนี้   

          ( 1 )   เงินสด 
            ( 2 )   เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่  " องค์การบริหารส่วนต าบล "  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท า
สัญญาหรือก่อนหน้านัน้ ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
            ( 3 )   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4 (1) 
            ( 4 )   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)  

           ( 5 )   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  

พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

7. อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน 

8.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดัง ระบุในข้อ  

1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -  
เดือน  2  ปี   นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน      
15  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                  9.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  จ านวนเงิน 787,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางในการด าเนินโครงการจัดซื้อ
รถยนต์ส่วนกลาง  จ านวน  1  คัน  ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  787,000.-บาท (เจ็ดแสนแปด
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
              การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ "องค์การบริหารส่วนต าบล"  ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเท่านั้น 
      9.2   เมื่อ " องค์การบริหารส่วนต าบล " ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลง
ซื้อส่ิงของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้ 

                        ( 1 )  แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่
เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
         ( 2 )   จัดการให้ส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็น
ของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
         ( 3 )   ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  

   9.3   ผู้เสนอราคาซึ่ง " องค์การบริหารส่วนต าบล " ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 " องค์การบริหารส่วนต าบล" จะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 
 
 
 



 
                                                                 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


