
 

ประกาศเทศบาลตาํบลบัวสวา่ง 
เรือ่ง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉกุเฉนิ (รถกูช้ีพกู้ภยั) รถกระบะ 

 

เทศบาลตําบลบัวสว่าง   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย)           
รถกระบะ จํานวน 1 คัน  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 669,700 บาท (-หกแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)  
รายละเอียดดังเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ 

          ผูม้สีทิธิเสนอราคาจะต้องมคีณุสมบตัิ ดังต่อไปนี ้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตําบลบัวสว่าง 
                   ๕. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลบัว
สว่าง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสว่าง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ย่ืนซอง 
ณ ศุนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างระดับตําบล (ที่ว่าการอาํเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร) ระหว่างเวลา 
๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ต้ังแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ณ กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสว่าง 
ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ในวันที ่๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๙๗๓๐๑๕ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

(นายอุดร แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีตําบลบัวสว่าง 

 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที ่๒/๒๕๕๘ 
สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉกุเฉนิ (รถกูช้พีกูภ้ยั) รถกระบะ 

ตามประกาศ เทศบาลตาํบลบวัสวา่ง 
ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

...................................................... 

เทศบาลตําบลบัวสว่าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตําบล" มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย) รถกระบะ ตามรายการ ดังนี้   

1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย) รถกระบะ  จํานวน  1  คัน  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  
669,700 บาท (-หกแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท ้ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมากอ่น ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ
ใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
                  
                  ๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                (๑) หลักประกนัสัญญา 
                                (๒) หลักประกนัการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
  
                  ๒. คณุสมบัตขิองผูเ้สนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง 

ราชการ 

 

/2.3  ผู้เสนอราคา.... 
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                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                       ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตําบล 
                  
                  ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คอื 
                       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เขา้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชส่ัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างนอ้ยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

/ (3) บัญชีเอกสาร... 
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                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 
                  
                  ๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่นค่าขนส่ง    ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  เทศบาลตําบลบัวสว่าง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
                                ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย) รถกระบะ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้ เทศบาลตําบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานติิกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน  ๗ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 

 

 

/ 4.6  ผู้เสนอราคา.... 
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                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย) รถกระบะ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอ
ราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที ่๒/๒๕๕๘" ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่  ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสว่าง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ย่ืนซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระดับตําบล (ที่ว่าการอําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. 
                                เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบัการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปดิซองใบ
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และเทศบาลตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มใหม้กีารกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ณ ศูนย์รวมข้อมุลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตําบล (ที่ว่าการอําเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ย่ิงและในกรณทีี่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

/5. หลักเกณฑ์..... 
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                  ๕. หลกัเกณฑแ์ละสทิธใินการพจิารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่หลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลเท่านั้น 
                       ๕.๓ เทศบาลตําบลสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชผีู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคา ของเทศบาลตําบล 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลตําบล มีสิทธ์ิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ เทศบาลตําบลมีสิทธิทีจ่ะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ เทศบาลตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การ สอบราคา โดยไมพิ่จารณาจัดซื้อเลยกไ็ด้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และใหถ้ือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
เทศบาลตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรอืใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีก่ระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ เทศบาลตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และเทศบาลตาํบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
                  
                  ๖. การทาํสญัญาซือ้ขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิง่ของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ เทศบาลตําบลจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิง่ของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือเทศบาลตําบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบ
ราคา จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลตําบลภายใน ๗ วัน นบัถัดจากวันที่
ได้รับแจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาได้ให้เทศบาล
ตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ้ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 
           7. อัตราค่าปรับ.....               
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                  ๗. อัตราคา่ปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒0 ต่อวัน 
                  
                  ๘. การรบัประกนัความชาํรดุบกพรอ่ง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรอืทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                  
                  ๙. ขอ้สงวนสทิธิใ์นการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
                                การลงนามในสญัญาจะกระทาํได้ต่อเมื่อเทศบาลตําบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เมื่อเทศบาลตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้   

                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                (๒) จัดการให้สิง่ของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเทศบาลตําบลเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่น 
                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ เทศบาลตําบลอาจพิจารณาเรียกรอ้งให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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                       ๙.๔ เทศบาลตําบลสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

 

    เทศบาลตําบลบัวสว่าง 

    ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
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