ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
เรื่อง สอบราคาซื้อรถสวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑
คัน
………………………………………….
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน มีความประสงคจะสอบราคาซื้อรถสวนกลาง รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน
ราคากลาง ๗๘๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้
๑.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
๒.ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
๓.ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
๔.เป8นกระบะสําเร็จรูป
๕.หองโดยสารเป8นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
๖.เป8นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๗.ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายประกาศ)
ผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑.เป8นผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาวโดยผูเสนอราคาตองแสดงหลักฐานการเป8น
ตัวแทน
จําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบ หรือผูผลิตรถยนตดังกลาวมาแสดงดวย กรณีไดรับมอบอํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจมาแสดงดวย
๒.ไมเป8นผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓.ไมเป8นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔.ไมเป8นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสมแปน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเป8นผูกระทําการอันเป8นการขัดขวาง การแขงขันราคาอยาง
เป8นธรรม ในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
๕.ผูเสนอราคา ตองไมเป8นผูที่ถูกระบุชื่อวาเป8นคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป8น
คูสัญญากับหนายงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.ผูเสนอราคาตองเป8นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส(eGovernment
Procurement:e-GP)
/กําหนด...

- ๒ซองและ ่นซองเสนอราคา ตั้งแตวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
กําหนดซืซื้อซองและยื
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.. ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ยกเวน วันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยื่นซอง ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง (ที่วาการ
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น ๒) ในวันเวลาราชการเทานั้น
กําหนดเปZดซองสอบราคา ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจาง (ทีที่วาการอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น ๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. เป8นตนไป
ผูสนใจสามารถติ
สามารถติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ไดที่ กองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลหาดสมแปน ตําบลหาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหวางวันที่ ๑๔ - ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๗๘๖
๗๗๘๖-๒๕๐๙ ดูรายละเอียดได
ที่เว็ปไซต www.gprocurement .go.th www.ranonglocal.go.th และ www.hatsompaen.org
ประกาศ ณ วันที่

๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศศ. ๒๕๕๙

(นายพนัส แตพานิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน

เอกสารแนบทายประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑. จะตองพนตราเครื่องหมายประจําองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ขนาดกวางหรือยาว ไมนอยกวา ๑๘
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ขนาดสูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร หรือชื่อ
ยอ ขนาด สูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร พรอมเลขครุภัณฑ ไวดานขางนอก รถยนตทั้งสองขาง โดยใหพนสีที่
มองเห็นไดชัดเจน
๒. พรอมติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ ลําโพงครบชุด
๓. พรอมติดฟZลมรถยนต กระจกประตู ๔ ดาน และบานหนาครึ
นาครึ่งบน ความเขมไมนอยกวา ๔๐%
๔. พรอมติดพื้นกระบะเพื่อกันลาย
๕. ผูขายจะตองเป8นผูผลิตและจําหนาย หรือตัวแทนจําหนายรถยนตยี
หนายรถยนตยี่หอที่เสนอราคา โดยมีเอกสาร หลักฐานมา
แสดงใน
วันยื่นเอกสารเสนอราคา
สรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่มรวม คาธรรมเนียมจด
๖. ราคาที่เสนอเป8นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป8นราคารวมภาษีสรรพสามิ
ทะเบียน, พรบ. ,คาขนสง,คาภาษี,คาอุปกรณประกอบประจํารถ และคาใชจายที่เกี่ยวของ
๗. องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน “จะชําระราคาใหผูขาย” เมื่อผูขายไดสงมอบรถยนต และโอน ทะเบียน
ใหกับผูซื้อแลวเทานั้น
๘. ขณะผูขายสงมอบรถยนตใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่
ผูผลิตกําหนด พรอมที่จะใชงานไดทันที
๙. ผูขายตองรับประกันคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคา ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัว รถหรือความ
บกพรองจากการผลิต อยางนอย ๑ ปe

(นายพนัส แตพานิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๕๙
เรื่อง สอบราคาซื้อรถสวนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บจํานวน ๑ คัน
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
----------------------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความจะประสงคจะสอบ
ราคาซื้อ รถสวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน ราคากลาง ๗๘๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) โดยมีคุณสมบัติ
และรายละเอียด ดังนี้
๑.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
๒.ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
๓.ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
๔.เป8นกระบะสําเร็จรูป
๕.หองโดยสารเป8นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
๖.เป8นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๗.ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายประกาศ)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อตองเป8นของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเป8นของเกาเก็บอยูในสภาพที่ใช
งานไดทันที และมีประสิทธิภาพเฉพาะตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
๑ . เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาซื้อขาย
แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
บัญชีรายการเอกสารหลักฐานแนบพรอมซองสอบราคา
บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการเสนอราคาอยางเป8นธรรม

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป8นผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเป8นผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเป8นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

- ๒ ๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและในทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปZดอากรแสตมปgตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจํานวน
ตัวอยาง (ถามี)
๔.

การยื่นซองสอบราคา

๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงิน
ที่เสนอจะตองระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเป<นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเป8นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันเปZดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ ไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะยึด
ไวเป<นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเป<นสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาเสนอราคา หากคณะกรรมการเปDดซองสอบรา
คามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปDดซองสอบ
ราคาตรวจสอบภายใน ๗ วัน
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - หนวย เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบล จะไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวนตําบลจะคืนให
แกผูเสนอราคา

-๓ ๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปZดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปZดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/
๒๕๕๙ ” โดยยื่น โดยตรงตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ยกเวน วันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยื่นซอง ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง (ที่วาการ
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น ๒) ในวันเวลาราชการเทานั้น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไม
รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปZดซองสอบราคาจะเปZดซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เป8นตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวน
ตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองระนอง ชั้น ๒)
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะพิจารณาตัดสินดวยราคา
รวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตาม ขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตาม ขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปZด
ซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป8นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเป8นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน เทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
(๒)ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเอกสารเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป8นสาระสําคัญหรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปZดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สถานะภาพ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

-๔๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอราคาทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเป8นสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน เป8นเด็ดขาด ผู
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะพิจารณายกเลิก
การสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเป8นผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไม
สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามขอ ๑.๖
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่มีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน ทําการของ
ทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเป8น
หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเป8นหนังสือตามขอ ๖.๑ ผูชนะการสอบ
ราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันเป8นจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดให
องคการบริหารสวนตําบลถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป8นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ
๑.๔
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย)
พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดใน อัตรารอยละ ๐.๑๐ ของสัญญาซื้อขายตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป8นหนังสือ
หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ
๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา
๑ ปJ นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบพัสดุ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

- ๕๙ ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปe ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปe แลวเทานั้น
องคการบริหารสวนตําบล จะจายเงินใหแกผูขายงวดเดียว (งวดสุดทาย) เป8นจํานวนเงินในอัตรา
รอยละ ๑๐๐ ของราคาขาย เมื่อผูขายไดสงมอบรถยนตและโอนทะเบียนใหกับผูซื้อ โดยผูขายจะตองเป8นผูออก
คาใชจายในการดําเนินการดังกลาว โดยจะตองดําเนินการจดทะเบียน รถยนตกับสํานักงานขนสงจังหวัดระนอง
แลวเทานั้น
๙.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป8นผูขายและไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา
ซึ่งเป8นผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
๑. แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต
เป8นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
๒. จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว ดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเป8นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
๓. ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑)หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถา
มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป8นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเป8นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักอัยการสูงสุด (ถามี)
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

