
 
ประกาศเทศบาลตําบลการะเกด 

เรื�อง  สอบราคาจัดซื�อรถบรรทุก  (ดีเซล) 

………………… 
 

ด้วยเทศบาลตําบลการะเกด  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื� อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด                  

1 ตนั  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากวา่ 2,400  ซีซี  หรือกาํลงัเครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า  110  กิโลวตัต ์ ขบัเคลื�อน                 

2  ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแคบ็  จาํนวน  1  คนั   

-  เป็นกระบะสาํเร็จรูป 

-  หอ้งโดยสารเป็นแบบดบัเบิ�ลแคบ็  4  ประต ู

-  เป็นราคารวมเครื�องปรับอากาศ 

-  ราคารวมภาษีสรรพสามิต  รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณัฑป์ระจาํปี  2560 

ราคากลาง  787,000.- บาท    (-เจด็แสนแปดหมื�นเจด็พนับาทถว้น-)   โดยวธีิสอบราคา 

  โดยมีเงื�อนไขรายละเอียดดังต่อไปนี� 

1. ตอ้งรับประกนัคุณภาพในระยะเวลาสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  หรือระยะทางไม่นอ้ยกวา่  100,000   

กิโลเมตร  แลว้แต่ระยะใดจะถึงก่อนนบัถดัจากวนัส่งมอบรถ 

2. ราคาที�เสนอเป็นราคารวมเครื�องปรับอากาศ  เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต  ภาษีมูลค่าเพิ�ม    

รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ  พรบ.ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าอุปกรณ์ประกอบประจาํรถและค่าใชจ่้ายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 

3. การจ่ายเงินใหผู้ข้าย  จะจ่ายใหต่้อเมื�อผูข้ายไดจ้ดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ� ใหก้บัเทศบาลตาํบล 

การะเกดแลว้  ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ� ผูข้ายเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 

4.  ใหพ้น่ตราสัญลกัษณ์ของเทศบาลตาํบลการะเกด  พร้อมหมายเลขครุภณัฑแ์ละขอ้ความ(รายละเอียด 

ตามแบบที�เทศบาลตาํบลการะเกดกาํหนด)  ไวด้า้นนอกรถยนตต์รงประตูหนา้  ดา้นขา้งนอกตวัถงัทั�ง 2 ขา้ง บริเวณกลางประต ู

5.  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย  หรือเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนตย์ี�หอ้ที�เสนอราคา   

โดยมีเอกสารหลกัฐานมาแสดงในวนัยื�นเอกสารสอบราคาและยี�หอ้รถที�เสนอราคาตอ้งมีศูนยบ์ริการพร้อมอะไหล่ 

พร้อมบริการหลงัการขายรถที�ไดม้าตรฐานในทุกจงัหวดั 

6. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกตวัจริงของตวัรถที�เสนอมาประกอบการพิจารณา 

ในวนัที�ยื�นซอง  

7.  ในวนัส่งมอบ  ผูข้ายตอ้งเตรียมรถที�จะส่งมอบใหพ้ร้อม  เพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจรับพสัดุทาํการ 

ตรวจทดลองในวนัส่งมอบ  โดยจะทดลองขบัตามภาวะต่างๆ  ตรวจสอบการควบคุม  การทรงตวั  การทาํงานเครื�องยนต ์  

อตัราเร่ง  และระบบต่างๆ  เช่น  ระบบเบรก  ฯลฯ 

8.  ตอ้งมีนํ�ามนัเชื�อเพลิงปริมาณมากกวา่สามในสี�ของถงันํ�ามนั  และนํ�ามนัอื�นเตม็ตามมาตรฐาน 

ที�ผูผ้ลิตกาํหนด  ในวนัส่งมอบพร้อมที�จะใชง้านไดท้นัที 
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9.  กาํหนดสถานที�ส่งมอบ  ณ  สาํนกังานเทศบาลตาํบลการะเกด 

10.  รายละเอียดอื�นๆนอกเหนือจากที�กล่าวมาแลว้  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษทัผูผ้ลิต 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี� 

 1.   เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที�มีอาชีพขายสิ�งของที�สอบราคาซื�อดงักล่าว 

2.  ไม่เป็นผูถู้กเวยีนชื�อเป็นผูทิ้�งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถิ�นในขณะที�ยื�นซองสอบราคา 

3.  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนั  ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� ความคุม้ครองกนัเช่นวา่นั�น 

4.  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นที�เขา้เสนอราคาต่อเทศบาลตาํบลการะเกด

หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัการเสนอราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาครั� งนี�  

5.  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีหลกัฐานการเป็นตวัแทนผูแ้ทนจาํหน่าย   ผูแ้ทนจาํหน่าย  ผูป้ระกอบหรือ

ผูผ้ลิตรถยนตโ์ดยตรงมาแสดงในวนัที�ยื�นซอง 

กาํหนดยื�นซองสอบราคา  โดยกาํหนดการยื�นซองสอบราคา  ดงันี� 

1. กาํหนดยื�นซองสอบราคา  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลการะเกด  ตั�งแต่วนัที�  2 - 16  สิงหาคม  

2560  ในวนัและเวลาราชการ   

2. กาํหนดยื�นซองสอบราคา  ณ     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื�อการจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตําบลระดับอาํเภอ(เชียรใหญ่)  ในวนัที�  17  สิงหาคม  2560  ตั�งแต่เวลา  08.30  ถึง  15.00 น.  

  กําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที�   18  สิงหาคม  2560  ตั� งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป                              

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื�อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอาํเภอ(เชียรใหญ่) 

ผูส้นใจติดต่อขอซื�อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   1,000.00   บาท  ไดที้�ส่วนการคลงั   ระหวา่ง

วนัที�  2-16   สิงหาคม  2560  หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  075-450552 ในวนัและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ  วนัที�  2  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.2560 

 
   

(ลงชื�อ) 

     (นายอภิเชฐ   พรัดชู) 

        นายกเทศมนตรีตาํบลการะเกด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารสอบราคาซื�อ  เลขที�   1 /2560 

จัดซื�อรถบรรทุก  (ดีเซล) 

ตามประกาศเทศบาลตําบลการะเกด  ลงวนัที�     2   เดือน  สิงหาคม     พ.ศ.2560 

------------------------------------------- 

เทศบาลตาํบลการะเกด  ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่  “เทศบาลตาํบล”  มีความประสงค ์   จะสอบราคาจดัซื�อ

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตนั  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากวา่ 2,400  ซีซี  หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไม่ตํ�ากวา่  110  

กิโลวตัต ์ ขบัเคลื�อน   2  ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแคบ็  จาํนวน  1  คนั   

-  เป็นกระบะสาํเร็จรูป 

-  หอ้งโดยสารเป็นแบบดบัเบิ�ลแคบ็  4  ประต ู

-  เป็นราคารวมเครื�องปรับอากาศ 

-  ราคารวมภาษีสรรพสามิต  รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณัฑป์ระจาํปี  2560 

กาํหนดราคากลาง   787,000.- บาท  (-เจด็แสนแปดหมื�นเจ็ดพนับาทถว้น-) 
 

ซึ� งพสัดุที�จะซื�อตอ้งเป็นของแท ้ ของใหม่  ไม่เคยใชง้านมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยูใ่นสภาพที�

จะใช้งานไดท้นัที  และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบันี�   โดยมีขอ้แนะนาํและ

ขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี� 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

 1.2  แบบใบเสนอราคา 

 1.3  แบบสัญญาซื�อขาย 

 1.4  แบบหนงัสือคาํประกนั (หลกัประกนัสัญญา) 

 1.5 ...................................................................... 

 1.6  ..................................................................... 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที�สอบราคาซื�อ  และตอ้งไม่เป็นผูถู้กแจง้เวียนชื�อ

ผูทิ้�งงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น  หรือหา้มติดต่อหรือหา้มเขา้เสนอ

ราคากบัเทศบาลตาํบลการะเกด 

2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนั  ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาล

ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

        /3.หลกัฐาน.... 
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3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

   เสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคาดงันี� 

 3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั  และสําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ�ม   (ถา้มี)  พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

สาํหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้จะตอ้งมีสาํเนาหนงัสือจดทะเบียนพาณิชยแ์ละใบ

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม  (ถา้มี)  พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.2  หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูเ้สนอราคา 

มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   3.3  บญัชีรายการเอกสารทั�งหมดที�ไดย้ื�นพร้อมกบัซองสอบราคา  รวมทั�งรายการและ

จาํนวนตวัอยา่ง  (ถา้มี) 
 

4.  การยื�นซองสอบราคา 

   4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยื�นเสนอราคาตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี� โดยไม่มี

เงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น    ลงลายมือชื�อของผูเ้สนอราคาให้ชดัเจน  

จาํนวนเงินที�เสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัอกัษรโดยไม่มีการขดูลบหรือ   แกไ้ข    หากมีการขดูลบ   ตก   

เติม   แกไ้ข เปลี�ยนแปลง จะตอ้งลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

   4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื�อนไขที�ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั�งนี� ราคา

รวมที�เสนอจะตอ้งตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั  

โดยคิดราคารวมทั�งสิ�นซึ� งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม  ภาษีอากรอื�น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใชจ่้ายอื�นๆทั�งปวง

จนกระทั�งส่งมอบพสัดุให ้

   ราคาที�เสนอ  จะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  .....30.....  วัน   นบัแต่วนัเปิดซอง

สอบราคา  โดยภายในกาํหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไว ้ และจะถอนการเสนอราคา

มิได ้

   4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน  ...20... วนั  นบัถดัจากวนัลง

นามในสัญญาซื�อขาย 

   4.4   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อก   และหรือรูปแบบรายการละเอียด 

คุณลกัษณะเฉพาะของเครื�องชั�งนํ�าหนกัไปพร้อมใบเสนอราคา  เพื�อประกอบการพิจารณา  หลกัฐานดงักล่าวนี�   

เทศบาลตาํบลการะเกดจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

 
           /สาํหรับ.... 

 
 



 
-3- 

 

สําหรับแคตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้ง

โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที�เขา้สอบราคา  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามี

ความประสงค์จะขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ตรวจสอบ  ภายใน  ...7.... วนั 

   4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุที�เสนอ  จาํนวน............-....................(หน่วย)  

เพื�อใชใ้นการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั�งนี�   เทศบาลตาํบลการะเกดจะไม่

รับผดิชอบในความเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ�นแก่ตวัอยา่งดงักล่าว  ตวัอยา่งที�เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้  เทศบาลตาํบลการะเกด

จะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

4.6  ก่อนยื�นซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถี้�ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั�งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นซองสอบราคาตามเงื�อนไขใน

เอกสารสอบราคา 

   4.7   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื�นซองสอบที�ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไวที้�หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที�         

…1../2560 ” โดยยื�นโดยตรงต่อเทศบาลตําบลการะเกด   ในวันที�  2-16  สิงหาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30  น. ถึง  

16.30  น.   และ  ณ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื�อหรือการจ้างของเทศบาลตําบลการะเกดระดับอําเภอที�ว่าการ

อาํเภอเชียรใหญ่   ในวนัที�  17  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30 ถึง  15.00 น. เมื�อพน้กําหนดเวลายื�นซองสอบราคาแล้วจะ

ไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา                             ในวันที�   

18  สิงหาคม  2560   ตั�งแต่เวลา 10.00 น.   เป็นต้นไป     

5.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

         5.1  ในการสอบราคาครั� งนี�  เทศบาลตาํบลการะเกดจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 

          5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2  หรือยื�นหลกัฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื�นซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้  4  แลว้  คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที�

ผดิพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั   ทั�งนี� เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะเป็น

ประโยชน์ต่อเทศบาลตาํบลการะเกดเท่านั�น 

   5.3 เทศบาลตาํบลการะเกดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่น

ผนัในกรณี  ดงัต่อไปนี�  

 

         /(1)ไม่ปรากฏ.... 
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   (1)  ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนั�น    ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา    หรือในหลกัฐาน

การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตาํบลการะเกด 

   (2)  ไม่กรอกชื�อนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดา    หรือลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ�ง

อยา่งใดหรือทั�งหมดในใบเสนอราคา 

   (3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารสอบราคาที�เป็น

สาระสาํคญัหรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื�น 

   (4)  ราคาที�เสนอมีการขดูลบ  ตก  เติม  แกไ้ข เปลี�ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือ

ชื�อ พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  กาํกบัไว ้

   5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทาํสัญญา     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

หรือเทศบาลตาํบลการะเกดมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี�แจงขอ้เท็จจริง   สภาพฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัผู ้

เสนอราคาได ้    เทศบาลตาํบลการะเกดมีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความ

เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

         5.5  เทศบาลตาํบลการะเกดทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด หรือราคาหนึ�งราคาใดหรือ

ราคาที�เสนอทั�งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งจาํนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัซื�อเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา    ทั�งนี� เพื�อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั 

และให้ถือว่าการตดัสินของเทศบาลตาํบลการะเกดเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้    

รวมทั�งเทศบาลตาํบลการะเกดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้�งงานหากมีเหตุ

ที�เชื�อไดว้า่การเสนอราคากระทาํไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 

6.  การทาํสัญญาซื�อขาย  

         6.1 ในกรณีที�ผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ�งของไดค้รบถว้นภายใน  5  วนัทาํการ

ของทางราชการ  นบัแต่วนัที�ทาํขอ้ตกลงซื�อ  เทศบาลตาํบลการะเกดจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการ

ทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้  1.3  ก็ได ้

6.2  ในกรณีที�ผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่งของไดค้รบถว้นภายใน  5 วนัทาํ

การของทางราชการ  หรือเทศบาลตําบลการะเกดเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ                       

6.1  ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสัญญาซื�อขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้  1.3  กบัเทศบาลตาํบลการะเกดภายใน  

....7...  วัน  นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละห้าของราคา

สิ� งของที�สอบราคาได้ให้เทศบาลตาํบลการะเกดยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญาโดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ� งอย่างใด

ดงัต่อไปนี�  

 (1)  เงินสด 

          (2) เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่เทศบาลตาํบลการะเกด  โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทาํสัญญาหรือ

ก่อนหนา้นั�นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 

(3)  หนังสือคํ� าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ� าประกนัดงัระบุ                       

ในขอ้1.4    
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                      (4)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย     

                                         หลกัประกนันี� จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน    15  วนั นบัถดัจากวนัที�ผูช้นะการสอบ

ราคา  (ผูข้าย )  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซื�อขายแลว้  

  7.  อตัราการปรับ 

   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื�อขาย  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ  ...0.20...  ต่อวนั 

  8.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

       ผูช้นะการสอบราคาซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ   หรือทาํสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้  1.3  

แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของสิ�งของที�ซื�อขายที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า    -       

เดือน   1   ปี    นบัถดัจากวนัที�ผูซื้�อรับมอบโดยผูข้ายตอ้งรับจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  

…15…    วนั   นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น ๆ  

         9.1  เงินค่าพสัดุสาํหรับการซื�อครั� งนี�  ไดม้าจากเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ2560 

   การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเมื�อเทศบาลตาํบลการะเกดได้รับอนุมติัค่าพสัดุจาก

งบประมาณตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

         9.2  เมื�อเทศบาลตาํบลการะเกดได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้ายและไดต้กลงซื�อ

สิ�งของตามสอบราคาซื�อแลว้     ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  และของนั�นตอ้ง

นาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู ่    และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ� งเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี 

ดงันี�  

        (1)   แจง้การสั�งหรือนาํสิ� งที�ซื�อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วนั  นบัถดัจากวนัที�ผูข้ายสั�งหรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็น

ของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นได ้

     (2)   จดัการใหสิ้�งของที�ซื�อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบั

เรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย

นาวีให้บรรทุกสิ�งของนั�นโดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย   ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของลงเรืออื�น  หรือ

เป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�น 

                                        (3) กรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

          9.3  ผูเ้สนอราคาซึ� งเทศบาลตาํบลการะเกดไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายใน

เวลาที�ทางราชการกาํหนดระบุในขอ้   6   เทศบาลตาํบลการะเกดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหาย  (ถา้มี)  

รวมทั�งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 

           /9.4  องคก์าร.... 
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          9.4 เทศบาลตาํบลการะเกดสงวนสิทธิที�จะแกไ้ข  เพิ�มเติมเงื�อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญา

ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือสาํนกังานอยัการสูงสุด  (ถา้มี) 

 
           

 

           เทศบาลตาํบลการะเกด 

 
 
 
 

   วนัที�   2  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2560 

 
 

 
 
 

 
 
 


