
 
  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

เรื่อง   สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 
--------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู  มีความประสงค์จะสอบ 
ราคาโครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) สบีรอนซ์เงิน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แคบ จ านวน 1 คัน ราคากลาง 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังนี้  

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
2. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  
3. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
4. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู  
5. เป็นกระบะส าเร็จรูป  
6. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  
7. ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 18 
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อ 
พร้อมเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้
สีอื่นแทนไว้ด้านข้าง นอกรถยนต์ทั้งสองข้างตรงประตูทั้งสองด้าน  

2. พร้อมติดตั้งวิทยุและเครื่องเล่น MP3 , CD พร้อมล าโพงครบชุด  
3. พร้อมติดฟิล์มรถยนต์ กระจกประตู 4 ด้าน ความเข้ม 60 %  และบานหน้า ความเข้ม 40%  
4. พร้อมติดพ้ืนกระบะเพ่ือกันรอย  
5. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายหรือตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐาน

มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา  
6. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพ่ิมรวม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ , พรบ. ค่าขนส่ง , ค่าภาษี , ค่าอุปกรณ์ประกอบประจ ารถ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  
7. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง “จะช าระราคาให้ผู้ขาย” เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ และโอน

ทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้วเท่านั้น  
8. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันอ่ืนเต็มตาม

มาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที  
9. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า ในกรณีทีม่ีความเสียหายที่เกิดข้ึนกับตัวรถ

หรือความบกพร่องจากการผลิต อย่างน้อย 1 ปี 
 
 
 



-2- 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ าหน่ายสิ่งของ/สินค้าที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าวและ ต้องไม่เป็น
ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่น
ซองสอบราคา 

ก าหนดยื่นซองสอบราคาวันที่   6 สิงหาคม  2557 ถึงวันที่ 21  สิงหาคม  2557  เวลา 08.30 น. ถึง 
16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง และวันที่     22 สิงหาคม  2557  เวลา 10.00 น. ถึง 11.00  น.  
ณ  ห้องท้องถิ่นอ าเภอนากลาง  ชั้น 1  อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  และก าหนด   เปิดซองสอบราคาใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2557   ตั้งแต่เวลา  11.30 น.  เป็นต้นไป 

ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคา โครงการละ   500  บาท     ได้ ณ ที่ท าการองค์การองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู ระหว่าง  6 สิงหาคม 2557  ถึงวันที่  21  สิงหาคม  2557  เวลา 8.30 
น. ถึงเวลา  16.00  น.  ในวันราชการ และดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์  http://www.gprocurement.go.th/ และ 
www.nmtb.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   042-951001 กด 4 

 
ประกาศ  ณ วันที่   5  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2557 

 
 
 
               (นายทรัพย์ทวี    ศรีมุงคุณ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  13 /2557 
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) สีบรอนซ์เงิน ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ  

http://www.gprocurement.go.th/%20และ
http://www.nmtb.go.th/


ลงวันที ่ 5  สิงหาคม 2557 
……..……………………………………… 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนต าบล" มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) สีบรอนซ์เงิน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 
จ านวน 1 คัน ราคากลาง 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังนี้  

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
2. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  
3. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
4. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู  
5. เป็นกระบะส าเร็จรูป  
6. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  
7. ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 18 
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อ 
พร้อมเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้
สีอื่นแทนไว้ด้านข้าง นอกรถยนต์ทั้งสองข้างตรงประตูทั้งสองด้าน  

2. พร้อมติดตั้งวิทยุและเครื่องเล่น MP3 , CD พร้อมล าโพงครบชุด  
3. พร้อมติดฟิล์มรถยนต์ กระจกประตู 4 ด้าน ความเข้ม 60 %  และบานหน้า ความเข้ม 40%  
4. พร้อมติดพ้ืนกระบะเพ่ือกันรอย  
5. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายหรือตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐาน

มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา  
6. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพ่ิมรวม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ , พรบ. ค่าขนส่ง , ค่าภาษี , ค่าอุปกรณ์ประกอบประจ ารถ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  
7. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง “จะช าระราคาให้ผู้ขาย” เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ และโอน

ทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้วเท่านั้น  
8. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันอ่ืนเต็มตาม

มาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที  
9. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดข้ึนกับตัวรถ

หรือความบกพร่องจากการผลิต อย่างน้อย 1 ปี 
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โดยมีข้อเสนอแนะและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา  

           1.1 แบบรูปรายการละเอียด   แผ่น  

           1.2 แบบใบเสนอราคา   แผ่น  

           1.3 ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แผ่น  

           1.4 แบบบัญชีเอกสาร   แผ่น  

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา    
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อหลีกเลี่ยงภาษีรายได้ และ

ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้าม
ติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 

3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมทั้ง 
รับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนใบทะเบียนพาณิชย์
และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจ านวนตัวอย่าง (ถ้ามี) 
4. การยื่นซองสอบราคา 

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้ง  
สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอจะ 
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบ 
พัสดุให้แล้วเสร็จ 
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 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180   วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายใน
ก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน   30   วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย 

4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อไป
พร้อมกับใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสาร
ทางราชการส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าหนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ
ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก 
ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบ ภายใน   

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอราคา จ านวน -   ตัว  เพ่ือใช้ในการตรวจทดลอง
หรือประกาบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี     13/2557  ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล   ในวันที่   22  สิงหาคม  2557   ในเวลา   10.00  น.   ถึง   11.00   น.  ณ ส านักงานท้องถิ่น
อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู   ชั้น  1 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน    ตั้งแต่เวลา 11.30  น.  เป็นต้นไป 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข 
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาจ้าง หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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 (2) ไม่กรอกชื่อหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาราคาหรือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี 
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยก 
เลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของทางราชการเป็นส าคัญ  
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวม 
ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุ 
ที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาหรือ องค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้
ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 6. การท าสัญญาซื้อขาย 
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อตามแบบสัญญาซื้อขายดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ภายใน   7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  
5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะที่ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ้างให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า 

นั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4  
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ 
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ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค าประกันของธนาคาร ตามท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน    -    วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
7. ค่าสิ่งของและการจ่ายเงิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าสิ่งของเป็นงวดเดียว  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ครบถ้วนตามสัญญา และผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว 
8. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายคิดในอัตราร้อยละ  0.2  ต่อวัน 
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     -     ปี   นับถัด
จากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7  วัน  นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความช ารุดพกพร่อง 
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพจากรัฐบาลการ
ลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้ว 

10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีภายใน   7  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนที่มิใช้เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี 

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้ 
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
       

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
วันที่    5    สิงหาคม   2557     

 
 
 
 


