ประกาศเทศบาลตําบลจองถนน
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดอุปกรณสื่อสารชนิดติดตั้งประจําที่,วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ
และเสาอากาศสามเหลี่ยม ชนิด SELE
************************************************
ดวยเทศบาลตําบลจองถนน
มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อชุดอุปกรณสื่อสารชนิดติดตั้ง
ประจําที่ขนาดกําลังสง ๑๐ วัตต จํานวน ๑ เครื่อง พรอมอุปกรณ และคาวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จํานวน ๑๕ เครื่อง
และเสาอากาศสามเหลี่ยมชนิด SELE ความสูง ๒๑ เมตร ชุดกัลปวาไนคกันสนิม พรอมสายนําสัญญาณและเสา
อากาศไดโพล พรอมติดตั้งใหเรียบรอย กําหนดราคากลาง ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหาหมื่นบาทถวน-)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
๒.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลจองถนน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. สํานักงานเทศบาลตําบลจองถนน และกําหนดเปดซองใบเสนอ
ราคาในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๑.๓๐ น. เปนตนไป ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจาง (ที่วาการอําเภอเขาชัยสน )
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ ๕๐๐.- บาท ไดที่ กองคลัง เทศบาลตําบล
จองถนน ระหวางวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดไดที่
www.Jongthanon.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐๗๔-๖๗๕๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)
(นายพิณโย ขวัญเซง)
นายกเทศมนตรีตําบลจองถนน

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/ ๒๕๕๘
โครงการสอบราคาจัดซื้อชุดอุปกรณสื่อสารชนิดติดตั้งประจําที่,วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ
และเสาอากาศสามเหลี่ยม ชนิด SELE
ตามประกาศเทศบาลตําบลจองถนน ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
******************************************
ดวยเทศบาลตําบลจองถนน มีความประสงคจะสอบราคาซื้อชุดอุปกรณสื่อสารชนิดติดตั้งประจําที่
ขนาดกําลังสง ๑๐ วัตต จํานวน ๑ เครื่อง พรอมอุปกรณ และคาวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จํานวน ๑๕ เครื่อง และ
เสาอากาศสามเหลี่ยมชนิด SELE ความสูง ๒๑ เมตร ชุดกัลปวาไนคกันสนิม พรอมสายนําสัญญาณและเสาอากาศได
โพล พรอมติดตั้งใหเรียบรอย กําหนดราคากลาง ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหาหมื่นบาทถวน-)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-๒(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓)
ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ เทศบาลตําบลจองถนน
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่จนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ เทศบาลตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน ๕ วัน
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - คัน (หนวย) เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลตําบลจะไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว เทศบาลตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา

-๓๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒/๒๕๕๘”
โดยยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจองถนน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองสอบราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองสอบราคาวา มีผู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
วามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลตําบลจองถนนจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่
ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง (ที่วาการอําเภอเขาชัยสน ) ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๑.๓๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองสอบราคา เวนแต
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ
และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา
ดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
เทศบาลตําบลเทานั้น
๕.๓ เทศบาลตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฎชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบล

-๔(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
เทศบาลตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ เทศบาลตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสินของเทศบาลตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลตําบลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือ
ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๗ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๕ เทศบาลตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๗ และเทศบาลตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองสอบราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ เทศบาลตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือเทศบาลตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑ ผูชนะการสอบราคาจะตอง
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับเทศบาลตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหเทศบาลตําบลยึดถือ
ไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

-๕(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน
นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจาก เงินรายไดเทศบาลตําบลจองถนน
๙.๒ การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลตําบลจองถนน ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก
เงินรายไดของเทศบาลตําบลจองถนน แลวเทานั้น
๙.๓ เมื่อเทศบาลตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือไทย
ในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู
เสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักสงเสริมการ
ขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักสงเสริมการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ ๖ เทศบาลตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ เทศบาลตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
เทศบาลตําบลจองถนน
วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

