ประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
***************************

ดวยเทศบาลตําบลทะเลทรัพย มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลือ่ น ๒ ลอ แบบดับเบิล้ แคบ จํานวน ๑ คัน ราคากลางในการจัดซือ้ ๗๘๗,๐๐๐.บาท (-เจ็ดแสนแปดหมืน่ เจ็ดพันบาทถวน-) โดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละรายละเอียดดังนี้
๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
๒. ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ
๓. ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
๔. หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู
๕. เปนกระบะสําเร็จรูป
๖. เปนราคารวมเครือ่ งปรับอากาศ
๗. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(รายละเอียดอื่นเพิม่ เติมตามเอกสารแนบทายประกาศนี้)
หากปรากฏวาการเสนอราคาสอบราคาซือ้ มีราคาทีแ่ ตกตาง หรือไมแตกตางไปจากราคากลางที่ได
ประกาศไว ราคากลางดังกลาวไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบใน
ราคากลางเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกรองการจัดซือ้ ในภายหลังไมได)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนผูม อี าชีพขายพัสดุทส่ี อบราคาซือ้ ดังกลาวโดยผูเ สนอราคาตองแสดงหลักฐานการเปนตัวแทน
จําหนาย ผูแ ทนจําหนาย ผูป ระกอบ หรือผูผ ลิตรถยนตดงั กลาวมาแสดงดวย กรณีไดรบั มอบอํานาจตองทําหนังสือมอบ
อํานาจมาแสดงดวย
๒. ไมเปนผูที่ถกู แจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิน่ ในขณะทีย่ น่ื ซองสอบราคา
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของ
ผูเ สนอราคาไดมคี าํ สัง่ สละสิทธิค์ วามคุม กันเชนวานัน้
๔. ใมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอืน่ ทีเ่ ขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาซือ้ ครัง้ นี้
๕. ผูเ ขาเสนอราคาตองสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือรูปแบบ และรายละเอียดไปพรอมกับใบเสนอ
ราคา
กําหนดยืน่ ซองสอบราคา ตัง้ แตวนั ที่ ๑๐ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. (วันเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลตําบลทะเลทรัพย และในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตัง้ แต
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซือ้ หรือการจางองคกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัด
ชุมพร

-๒-

กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดชุมพร
ผูส นใจติ ดต อขอซื้ อ เอกสารสอบราคาชุด ละ ๔๕๐.- บาท (-สี่ รอยหา สิบบาทถวน-) ไดที่
สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ระหวางวันที่ ๑๐ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐๗๗-๖๕๕-๐๘๐ ในวันและเวลาราชการ
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา โดยไมจัดซื้อก็ไดหากไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณทั้งรายการ หรือบางสวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผูเสนอราคาจะถือเปนอางเรียกรอง
ความเสียหายใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุพจน พุมพรอมจิตร)
นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย

เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
๑. พรอมพนตราสัญลักษณของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขนาดกวางยาวไมนอ ย ๑๘ เซนติเมตร และ
อักษรชื่อเต็มของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขนาดสูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร หรือชื่อยอ พรอมเลข
ครุภณ
ั ฑ และขอความ “ใชในราชการเทานัน้ “ โดยใหพน สีขาวเวนแตใชสขี าวแลวมองไมเห็นชัดเจน
ใหใชสอี ่ืนแทนไวดา นขางนอกรถยนตทง้ั สองขางตรงประตูทง้ั สองดาน
๒. พรอมติดตัง้ วิทยุและเครือ่ งเลน MP ๓ , CD พรอมลําโพงครบชุด
๓. พรอมติดฟลม รถยนต กระจกประตู ๔ ดาน ความเขม ๖๐ % และบานหนาของรถยนต ๔๐ %
๔. พรอมติดพื้นกระบะเพื่อกันรอย
๕. ตัวรถเปนรถยกสูงเนือ่ งจากดวยสภาพพืน้ ทีข่ องตําบลทะเลทรัพยเปนพืน้ ทีร่ าบสลับเนินเขา
๖. ผูข ายจะตองเปนผูผ ลิตและจําหนายหรือตัวแทนจําหนายรถยนตยห่ี อ ทีเ่ สนอราคาโดยมีหลักฐานมาแสดง
ในวันทีย่ น่ื เอกสารเสนอราคา
๗. ราคาทีเ่ สนอเปนราคารวมเครือ่ งปรับอากาศ เปนราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมลู คาเพิม่ คาธรรมเนียม
จดทะเบียน, พรบ คาขนสง ,คาภาษี, คาอุปกรณประกอบประจํารถ และคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของ
๘. เทศบาลตําบลทะเลทรัพย “จะชําระราคาใหผขู าย” เมือ่ ผูข ายไดสง มอบรถยนต และโอนทะเบียนใหกบั
ผูซ อ้ื แลวเทานัน้
๙. ขณะผูข ายสงมอบรถใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีนาํ้ มันเชือ้ เพลิงและน้าํ มันอืน่ เต็มตามมาตรฐาน
ทีผ่ ผู ลิตกําหนด พรอมทีจ่ ะใชงานไดทนั ที่
๑๐. ผูข ายตองรับประกันคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคา ในกรณีทม่ี คี วามเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับตัวรถ
หรือความปกพรองจากการผลิต อยางนอย ๑ ป

(นายสุพจน พุมพรอมจิตร)
นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๖๐
โครงการสอบราคาซือ้ รถยนตสว นกลางแบบ ๔ ประตู
ขนาดความจุกระบอกสูบไมนอ ยกวา ๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน
ตามประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดวยเทศบาลตํา บลทะเลทรั พย มี ความประสงค จะดํา เนิ นการสอบราคาซื้ อรถยนต สวนกลาง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ล แคบ จํานวน ๑ คัน ราคากลางในการจัดซื้อ
๗๘๗,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนแปดหมืน่ เจ็ดพันบาทถวน-) โดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละรายละเอียดดังนี้
๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
๒. ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ
๓. ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
๔. หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู
๕. เปนกระบะสําเร็จรูป
๖. เปนราคารวมเครือ่ งปรับอากาศ
๗. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(รายละเอียดอื่นเพิม่ เติมตามเอกสารแนบทายประกาศนี้)
๑.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๒. คุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคา
๒.๑ ผูเ สนอราคาจะตองเปนผูม อี าชีพขายพัสดุทส่ี อบราคาซือ้
๒.๒ ไมเปนผูที่ระบุชื่อไวในบัญชีราบชื่อผูถูกทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชือ่ แลว หรือไมเปนผูท ไ่ี ดรบั ผลของการสัง่ ใหนติ บิ ุคคลหรือบุคคลอืน่ เปนผูท ง้ิ งาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ไมเปนผูไ ดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาล
ของผูเ สนอราคาไดมคี าํ สัง่ ใหสละสิทธิค์ วามคุม กันเชนวานัน้
๒.๔ ใมเปนผูม ผี ลประโยชนรว มกันกับผูเ สนอราคารายอืน่ ทีเ่ ขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาซือ้ ครัง้ นี้
๒.๕ ผูเ สนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนจําหนายชวงจากผูผ ลิต โดยมีหนังสือ
แตงตัง้ เปนลายลักษณอกั ษรมาแสดงตอคณะกรรมการในวันทีเ่ สนอราคาดวย
๓. หลักฐานการเสนอราคา
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน สวนบริษทั และสําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่
(ถามี) พรอมทัง้ รับรองสําเนาถูกตอง สําหรับผูป ระกอบการประเภทรานคาจะตองมีสาํ เนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย
และใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-๒๓.๒ หนังสือมอบอํานาจ ซึง่ ปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีทผ่ี เู สนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอืน่ ลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ แคตตาล็อก และ หรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๒.๔
๓.๔ บัญชีรายการเอกสารทัง้ หมดทีไ่ ดยน่ื พรอมกับซองใบเสนอราคา
๔. การยืน่ ซองเสนอราคา
๔.๑ ผูเ สนอราคาจะตองยืน่ เอกสารตามแบบทีก่ าํ หนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมเี งือ่ นไข
ใด ๆ ทัง้ สิน้ และจะตองกรอกขอความใหถกู ตองคบถวน ลงลายมือชือ่ ของผูเ สนอราคาใหชดั เจนจํานวนเงินทีเ่ สนอ
จะตองระบุตอ งกันทัง้ ตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมกี ารขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลีย่ นแปลง จะตองลงลายมือชือ่ ผูเ สนอ
ราคาพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยการเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวทา ยใบเสนอราคา ใหถกู ตองทัง้ นีร้ าคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถอื ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทัง้ สิน้ ซึง่ รวมคาภาษีมลู คาเพิม่ ภาษีอากรอืน่ และคาใชจา ยทัง้ ปวงไวแลว จนกระทัง้ สงมอบพัสดุให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว ณ เทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ราคาทีเ่ สนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอ ยกวา ๙๐ วัน นับแตวนั ทีเ่ ปดซองใบเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเ สนอราคาจะตองรับชอบราคาทีต่ นไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเ สนอราคาจะตองทําการสงมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดลงนามในสัญญา
ซื้อขายกับทางเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๔.๔ ผูเ สนอราคาจะตองแคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
(ถามี) ไปพรอมกับใบเสนอราคา เพือ่ ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยจะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแ่ นบใหพจิ ารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูม ี
อํานาจลงนามทํานิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตน ฉบับ
แคตตาล็อก ผูเ สนอราคาจะตองนําตนฉบับใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๑ วัน
๔.๕ กอนยืน่ ซองสอบราคา ผูเ สนอราคาควรตรวจดูรา งสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถถ่ี ว น และเขาใจเอกสารสอบราคาทัง้ หมดเสียกอน ทีจ่ ะตกลงยืน่ ซองสอบราคา ตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
๔.๖ ผูเ สนอราคาจะตองยืน่ ซองสอบราคาทีป่ ด ผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง “ ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไวทห่ี นาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราเลขที่ ๒ /๒๕๖๐
โดยยืน่ โดยตรงตอเจาหนาทีพ่ สั ดุของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ ๑๐ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (วันเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลตําบลทะเลทรัพย และในวันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๖๐ ตัง้ แตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซือ้ หรือการจางองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จังหวัดชุมพร เมือ่ พนกําหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแลวจะไมรบั ซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดชุมพร

-๓-

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมโดยคํานึง
ผลประโยชนของทางราชการ ทัง้ นีใ้ หถอื วาผลการตัดสินของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาถือเปนเด็ดขาด ผูเ สนอ
ราคาจะฟองรองเรียกคาเสียหายใด ๆ มิได
๕.๒ หากผูเ สนอราคารายไดมคี ณ
ุ สมบัตไิ มถกู ตองตามขอ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยืน่ ซองสอบราคาไมถกู ตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมรบั พิจารณาราคาของผูเ สนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือทีผ่ ดิ แผกไปจาก
เงือ่ นไขของเอกสารสอบราคาในสวนทีไ่ มใชสาระสําคัญ
ทัง้ นีเ้ ฉพาะในกรณีทพ่ี จิ ารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยเทานัน้
๕.๓ เทศบาลตําบลทะเลทรัพย สงวนสิทธิไมพจิ ารณาราคาของผูเ สนอ โดยไมมกี ารผอนผัน
ในในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑). ไมปรากฏชือ่ ผูเ สนอราคารายนัน้ ในบัญชีผรู บั เอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
(๒). ใมกรอกชือ่ นิตบิ คุ คล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายชือ่ ผูเ สนอราคาอยางใดอยางหนึง่
หรือทัง้ หมดในใบเสนอราคา
(๓). เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในเอกสารสอบราคาทีเ่ ปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผเู สนอราคารายอืน่
(๔). ราคาทีเ่ สนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลีย่ นแปลง โดยผูเ สนอราคามิไดลงลายมือชือ่
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือเทศบาลตําบลทะเลทรัพยมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเ สนอราคาได เทศบาลตําบลทะเลทรัพยมสี ทิ ธิจะไมรบั ราคาหรือไมทาํ สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมคี วาม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ เทศบาลตําบลทะเลทรัพย ทรงไวซง่ึ สิทธิท์ จ่ี ะไมรบั ราคาต่าํ สุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด
หรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซือ้ ในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพจิ ารณาจัดซือ้ เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถอื วาการตัดสินของเทศบาลตําบลทะเลทรัพยเปนเด็ดขาด ผูเ สนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิไดรวมทั้งเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนผูท ิ้งงาน หากมี
เหตุทเ่ี ชือ่ ไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสจุ ริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซือ้ ขาย
๖.๑ ในกรณีทผ่ี ชู นะการสอบราคาสามารถสงมอบสิง่ ของไดครบถวนภายใน ๕ วัน ทําการของทาง
ราชการ นับแตวนั ทีท่ าํ สัญญาซือ้ ขาย เทศบาลตําบลทะเลทรัพยจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได

-๔๖.๒ ในกรณีทผ่ี ชู นะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิง่ ของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือเทศบาลตําบลทะเลทรัพย เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตาม ขอ ๖.๑ ผูช นะการสอบ
ราคาจะตองทําสัญญาซือ้ ขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับเทศบาลตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรบั แจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละหา ของราคาสิง่ ของทีส่ อบราคาได ใหกบั
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยยดึ ถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธ่ นาคารสัง่ จายใหเทศบาลตําบลทะเลทรัพย โดยเปนเช็คลงวันทีท่ ท่ี าํ สัญญาหรือ
กอนหนานัน้ ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าํ ประกันดังระบุในขอ
๑.๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนีจ้ ะคืนใหโดยไมมดี อกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันทีผ่ ชู นะการสอบราคา(ผูข าย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาซือ้ ขายขอ ๑๐ ใหคดิ ในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุตามสัญญาตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการสอบราคาซึง่ ไดทาํ ขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซือ้ ขายตามแบบดังระบุในขอ
๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง ของสิง่ ของซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ภายในระยะเวลาไมนอ ยกวา ๑
ป นับถัดจากวันทีผ่ ซู อ้ื รับมอบโดยผูข ายตองรับจัดการเปลีย่ นแปลงสิง่ ของใหใหมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๙. การเบิกและจายเงิน
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยจะเบิกจายเงินใหแกผชู นะการสอบราคาตอเมื่อผูชนะการสอบราคา
สงมอบของใหถกู ตอง ครบถวนตามสัญญาซือ้ ขายและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไวเปนการถูกตองแลวเทานัน้
๑๐. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสาํ หรับการซือ้ ครัง้ นีไ้ ดมาจากเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๐ การลงนาม
ในสัญญาจะกระทําไดตอ เมือ่ เทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดรบั อนุมตั เิ งินคาพัสดุจากงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๐
เทานัน้
๑๐.๒ เมือ่ เทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ไดคดั เลือกผูเ สนอราคารายใดใหเปนผูข ายและได
ตกลงซือ้ สิง่ ของตามสอบราคาซือ้ แลว ถาผูข ายจะตองสัง่ หรือนําสิง่ ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนัน้ ตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามทีร่ ฐั มนตรีกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเ สนอราคาซึง่ เปนผูข ายจะตองปฏิบตั ติ ามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสัง่ หรือนําสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับแตวนั ทีผ่ ขู ายสัง่ หรือซือ้ ของจากตางประเทศเวนแตเปน
ของทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ ได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรืออืน่ ทีม่ ใิ ชเรือไทย ซึง่ จะตองไดรบั อนุญาตเชนนัน้ กอนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเปนของ
ทีร่ ัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมตามประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

-๕(๓) ในกรณีทไ่ี มปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูข ายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาทีท่ างราชการกําหนด ดังระบุในขอ ๖ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทัง้ พิจารณาใหเปนผูท ง้ิ งานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ เทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ขอสงวนสิทธิ์ในการลงนามในสัญญาซื้อขายหรือ
ขอตกลงตอเมือ่ ไดรบั อนุมตั เิ งินสํารองรายรับ แลว
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคาซือ้ เลขที่ ๒/๒๕๖๐
ตามประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
๑. พรอมพนตราสัญลักษณของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขนาดกวางยาวไมนอ ย ๑๘ เซนติเมตร และ
อักษรชื่อเต็มของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขนาดสูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร หรือชื่อยอ พรอมเลข
ครุภณ
ั ฑ และขอความ “ใชในราชการเทานัน้ “ โดยใหพน สีขาวเวนแตใชสขี าวแลวมองไมเห็นชัดเจน
ใหใชสอี ่ืนแทนไวดา นขางนอกรถยนตทง้ั สองขางตรงประตูทง้ั สองดาน
๒. พรอมติดตัง้ วิทยุและเครือ่ งเลน MP ๓ , CD พรอมลําโพงครบชุด
๓. พรอมติดฟลม รถยนต กระจกประตู ๔ ดาน ความเขม ๖๐ % และบานหนาของรถยนต ๔๐ %
๔. พรอมติดพื้นกระบะเพื่อกันรอย
๕. ตัวรถเปนรถยกสูงเนือ่ งจากดวยสภาพพืน้ ทีข่ องตําบลทะเลทรัพยเปนพืน้ ทีร่ าบสลับเนินเขา
๖. ผูข ายจะตองเปนผูผ ลิตและจําหนายหรือตัวแทนจําหนายรถยนตยห่ี อ ทีเ่ สนอราคาโดยมีหลักฐานมาแสดง
ในวันทีย่ น่ื เอกสารเสนอราคา
๗. ราคาทีเ่ สนอเปนราคารวมเครือ่ งปรับอากาศ เปนราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมลู คาเพิม่ คาธรรมเนียม
จดทะเบียน, พรบ คาขนสง ,คาภาษี, คาอุปกรณประกอบประจํารถ และคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของ
๘. เทศบาลตําบลทะเลทรัพย “จะชําระราคาใหผขู าย” เมือ่ ผูข ายไดสง มอบรถยนต และโอนทะเบียนใหกบั
ผูซ อ้ื แลวเทานัน้
๙. ขณะผูข ายสงมอบรถใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีนาํ้ มันเชือ้ เพลิงและน้าํ มันอืน่ เต็มตามมาตรฐาน
ทีผ่ ผู ลิตกําหนด พรอมทีจ่ ะใชงานไดทนั ที่
๑๐. ผูข ายตองรับประกันคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคา ในกรณีทม่ี คี วามเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับตัวรถ
หรือความปกพรองจากการผลิต อยางนอย ๑ ป

(นายสุพจน พุมพรอมจิตร)
นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย

