
          
           เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่   ๒/ ๒๕๕๕ 

เครื่องสูบน้ํา 
ตามประกาศเทศบาลตาํบลหนองบัว 

ลงวันที่  ๑๒ มีนาคม   ๒๕๕๕ 
……………………………………………………………………. 

 
ด้วยเทศบาลตําบลหนองบัว ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาล”  มีความประสงค์  จะสอบราคาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําขนาด      

สูบน้ําไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลบ.ม./ชม. ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า  ๓๕  เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูด – ทางส่ง  , พร้อมติดต้ัง   
ราคากลางในการสอบราคาซื้อ  ๒๘๐,๐๐๐.-บาท  (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด 

ดังต่อไปนี้ 
              ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา   

๑.๑  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย  
๑.๔ แบบบัญชีเอกสาร 

(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  

                ๑.๕  บทนิยาม 
(๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)  การขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                  ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุท่ีสอบราคาซื้อ 

      ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
        ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคาซื้อหรอืไม่เป็น
ผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๕ 
       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคา  ได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

      ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตําบลหนองบัว 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองสอบราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา 

เป็น  ๒  ส่วน   คือ 
๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้       

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชี 

รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
        (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด   ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

 
/(๓)ในกรณี... 

 
 



 
-๒- 

  (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ให้ย่ืนสําเนา
หนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
  (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัทและสาํเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ท้ังหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๔ (๑) 
๓.๒ ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑)   แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ  ๔.๔  
  (๒)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ 

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนพร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (๓)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ท้ังหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๔ (๒)    

   ๔.  การเสนอราคา   
        ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาที่กําหนดไว้   ในเอกสารสอบราคาซื้อนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น  และ

จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก  เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)  กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง      

๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อ 
หน่วย  หรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ท้ังนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสอืไม่ตรงกัน  ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษี
อากรอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว 
                 ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า        ๓๐       วัน    นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในกําหนดยืนราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                   ๔.๓  ผู้เสนอราคาต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน   ๓๐  วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 

๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  หรือรูปแบบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุสอบราคาซ้ือ 
ดังกล่าว  ไปพร้อมใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้  “เทศบาลตําบลหนองบัว” จะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ            
                    สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง  โดยผู้ 
มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   มีความประสงค์    จะขอดูต้นฉบับ 
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อตรวจสอบ ภายใน  ๓  วัน   

         ๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูเอกสารต่างๆ รูปแบบและรายละเอียด ฯลฯ   
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาซื้อทั้งหมดเสียก่อน  ท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาซื้อตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   
                     ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะ 
กรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่   ๒/๒๕๕๕”  
โดยย่ืนในวันที่ ๑๒ , ๑๓ ,๑๔, ๑๕ , ๑๖ , ๑๙ , ๒๐ , ๒๑, ๒๒ และ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ 
น.   และวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๕   กําหนดการยื่นซองตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  – ๑๑.๐๐ น.   โดยถือนาฬิกากลางของ
เทศบาลตําบลหนองบัวเป็นสําคญั  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอําเภอเมืองกาญจนบุรี       (ท่ีว่าการอําเภอเมืองกาญจนบุรี) อําเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเจ้าหน้าท่ีจะออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน      

       เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาซื้อแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาซื้อโดยเด็ดขาด 
        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) 
       หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  มีผู้เสนอราคา
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และเชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ   “เทศบาลตําบลหนองบัว ”  จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 



/ผู้เสนอ... 
-๓- 

        ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาซือ้ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกลา่วต่อผู้ว่าราชการจงัหวัดภายใน ๓  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ซ้ือ  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
         การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว้นแต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงและในกรณีท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

      ๔.๗  กําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่   ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕   ต้ังแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เปน็ต้นไป 
 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอําเภอเมืองกาญจนบุรี (ท่ีว่าการอําเภอเมืองกาญจนบุรี) อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี    
โดยถือนาฬิกากลางของเทศบาลตําบลหนองบัวเป็นสําคัญ 

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลตําบลหนองบัวจะพิจารณาตดัสินด้วยราคารวม 
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒     หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ 

ครบถ้วนตามขอ้  ๓  หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะไม่รับพิจารณาราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงือ่นไขของเอกสารสอบราคา 
ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลหนองบัว  เท่านั้น 
                   ๕.๓   เทศบาลตําบลหนองบัวสงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาซื้อ  หรือในหลักฐานการรับเอกสาร 
สอบราคาซ้ือของเทศบาลตําบลหนองบัว 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดใน 
ใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาซื้อ ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้ 
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น   
             (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)  กํากับไว้ 
       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ  หรือเทศบาลตําบล 
หนองบัวมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใด  ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้เทศบาลตําบล
หนองบัวมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสญัญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

           ๕.๕เทศบาลตําบลหนองบัวทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่
พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ
เทศบาลตําบลหนองบัวเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้รวมทั้งเทศบาลตําบลหนองบัวจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิงงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อ
ได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
  ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาซื้อหรือเทศบาลตําบลหนองบัวจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื้อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามสอบราคาซื้อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลตําบลหนองบัวมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของ
ผู้เสนอราคารายนั้น 

๕.๖ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาซื้อว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๕   เทศบาลตําบลหนองบัวมีอํานาจที่จะตัดชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกออกได้
และเทศบาลตําบลหนองบัวจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน  

/ในกรณี... 



 
-๔- 

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจงัหวัดเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็น 
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงผู้ว่าราชการจงัหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖.  การทําสัญญาซื้อขาย 
     โดยผู้ชนะการสอบราคาซื้อกับเทศบาลตําบลหนองบัว จะเรียกทําสัญญาภายใน ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของทีส่อบราคาซ้ือได้ ให้เทศบาลตําบลหนองบัวยึดถือ
ไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

       (๑)    เงินสด 
   (๒)    เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลหนองบัวโดยเป็นเช็คลงวันที่ท่ีทําสัญญาหรือ                           

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓  วัน  ทําการของทางราชการ 
   (๓)   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน    
   (๔)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

              หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคาซื้อ (ผู้ขาย)   
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 ๗.  ค่าพัสดุและการจ่ายเงิน 
     เทศบาลตําบลหนองบัว จะจ่ายเงินค่าพัสดุเพียงงวดเดียว โดยผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ 
รายละเอียดท้ังหมด  คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้    ภายใน   ๗   วัน 

๘.  อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ    ๐.๒๐    ต่อวัน  

 ๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
     ผู้ชนะการสอบราคาซื้อ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน 

ข้อ1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซ้ือขาย ท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -     เดือน             
๑      ปี   นับถัดจากวันที่ผู้ซ้ือรับมอบ   โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วันนับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชาํรุดบกพร่อง 
          
              ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ    
                   ๑๐.๑  เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลหนองบัว ฝ่ายกิจการประปา 
                   ๑๐.๒  เมื่อเทศบาลตําบลหนองบัวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ขาย ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือสิ่งของตาม
สอบราคาซ้ือแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งซ้ือ หรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาทางเรือในเส้นทาง
ท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซ่ึงเป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้   

(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ี    ภายใน  ๗  วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้                                                                                                                    
                           (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น  
โดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

                 (๓)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี     
                     ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง 
ราชการกําหนดระบุใน  ข้อ ๖  เทศบาลตําบลหนองบัวอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังพิจารณาให้
เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  

 
 

/๑๐.๔... 
 



 
-๕- 

           ๑๐.๔ เทศบาลตําบลหนองบัวสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)  
 
 
                                                                                          เทศบาลตําบลหนองบัว 
 
 
 
                       วันที่    ๑๒    เดือน มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


