
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 

  เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
รถบรรทุกดีเซล  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  จ านวน  1  คัน  รายละเอียดดังนี้ 

-  มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  1  ตัน 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี 
- เป็นรถช่วงยาว 
- เป็นกระบะส าเร็จรูป 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุซีดี 
- มีข้อความตราหน่วยงานและอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานก าหนด คือ พ่นตราเครื่องหมาย

หน่วยงานที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมชื่อ
เต็มของหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ติดไว้ด้านข้างประตู
รถยนต์ทั้งสองข้าง 

- การรับประกันความช ารุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 1 ปีโดยใน
ระหว่างการรับประกันต้องจัดให้มีบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั่วโมงตามมาตรฐาน
โรงงานผลิต จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้งและจะต้องจัดให้มีบริการตรวจเช็คในระยะเวลา
ก่อนสิ้นสุดสัญญาประกัน 1 เดือน 

- จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของผู้ซื้อก่อนการเบิกรับเงิน 
ราคากลาง  494,000.-บาท  (  สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน  ) 
ผู้มีสิทธิเสรอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยงานการบริหาร  
    ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รบเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล

หนองหล่ม  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
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ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  16  กรกฎาคม  2555  ถึงวันที่  27  กรกฎาคม  2555  
ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง เวลา  16.30  น. และในวันที่  30  กรกฎาคม  2555  เวลา  09.30 น. ถึงเวลา  
12.00 น.   ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ และก าหนดเปิด
ซองใบเสนอราคาในวันที่ 31  กรกฎาคม  2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

  

 ผู้สนใจติดต่อและขอซื้อซองเอกสารสอบราคาได้  ในราคาชุดละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 
ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา ได้ตั้งแต่วันที่ 16 
กรกฎาคม  2555 ถึงวันที่  27 กรกฎาคม 2555  เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   
0–54892–255      

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  เทศบาลต าบลหนองหล่มได้รับอนุมัติเงินค่า 
จัดซื้อจาก งบประมาณดังกล่าว แล้วเท่านั้น 
 
                       

                            ประกาศ   ณ    วันที่  16  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555       
 
 
 
               (นายสมิง   ธรรมปัญญา) 
                     นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่    2/2555 

สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 
                           ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2555 

………………………………… 
 ด้วยส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซ้ือ”  มีความประสงค์จะสอบราคา 

จัดซื้อ รถบรรทุกดีเซล  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  จ านวน  1  คัน  รายละเอียดดังนี้ 
-  มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  1  ตัน 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี 
- เป็นรถช่วงยาว 
- เป็นกระบะส าเร็จรูป 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุซีดี 
- มีข้อความตราหน่วยงานและอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานก าหนด คือ พ่นตราเครื่องหมาย

หน่วยงานที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมชื่อ
เต็มของหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ติดไว้ด้านข้างประตู
รถยนต์ทั้งสองข้าง 

- การรับประกันความช ารุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 1 ปีโดยใน
ระหว่างการรับประกันต้องจัดให้มีบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั่วโมงตามมาตรฐาน
โรงงานผลิต จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้งและจะต้องจัดให้มีบริการตรวจเช็คในระยะเวลา
ก่อนสิ้นสุดสัญญาประกัน 1 เดือน 

- จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของผู้ซื้อก่อนการเบิกรับเงิน 
 โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
        1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
       1.2 แบบใบเสนอราคา  
       1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
         1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 
              (1)หลักประกันสัญญา 
       1.5  บทนิยาม 

(1)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

                          1.6   แบบบัญชีเอกสาร 
(1)   บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

         (2)   บัญชีเอกสารส่วนที่  2   
          2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                      
       ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

       2.1   เป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว    
        2.2   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  2.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่ง 



ขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
       2.4 เป็นผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

/-2-3หลักฐาน......... 
-2- 

                            3. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบพร้อมกับซองเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น  2 ส่วน  คือ 

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไป 
  (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                           (4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
        (5) บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา   ตามแบบในข้อ 1.6  
(1) 
                               3.2    ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                   (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (2)  บัญชีรายการใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  ภาษี
ประเภทต่าง ๆ ใบเสนอราคาพร้อมทั้ง  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                                      (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (2) 
 
  4. การเสนอราคา 
      4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวน
เงินที่จะเสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข  หากมีการขูด ลบ  ตกเติม 
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตราไว้ด้วยทุกแห่ง 
     4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกราคา   ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอ
ราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้   
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     4.3 ผู้เสนอราคา  จะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบวัสดุไม่เกิน   60  วัน   นับถัดจากลงนาม
ในสัญญาเป็นต้นไป 
         4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งไปพร้อมใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน ดังกล่าวนี้ เทศบา
ต าบลหนองหล่มจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                      ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้
มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามี
ความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
ตรวจสอบ ภายใน 3 วัน 
          4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน  1 ชุด  เพ่ือใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลต าบลหนองหล่มจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลต าบลหนองหล่มจะคืน
ให้แก่ ผู้เสนอราคา  
                        4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด 
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
    4.7  ผู้เสนอราคา  จะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี 2/2555”    
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 16  กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 27  กรกฎาคม  2555  ณ  กองคลัง งานพัสดุ เทศบาล
ต าบลหนองหล่ม (ในวันและเวลาราชการ) และในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอ าเภอ 
    เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และเทศบาลจะไม่
รับซองเสนอราคาท่ีส่งทางไปรษณีย์   ซองเสนอราคาที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และได้ลงทะเบียนรับไว้แล้วจะถอนคืน
ไม่ได้   
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.3 (1)  ณ วนัประกาศสอบราคา
หรือไม่   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า  มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก  และเทศบาลต าบลหนองหล่ม  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ   จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  
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                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็น
ที่สุด 

                                              คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ในวันที่ 31  กรกฎาคม  2555 ณ ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้   
จังหวัดพะเยา  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  
     การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง  และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการเสนอราคา 
      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวมเท่านั้น 
       5.2หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่ข้อผิดพลาดหรือผิดเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  เท่านั้น 
     5.3  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาซองผู้เสนอราคา  โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
             1.  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

    2. ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือทั้ง 
หมดในใบเสนอราคา 

             3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา  ที่เป็น 
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน   
                         5.4 ราคาที่เสนอ  มีการขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อ  พร้อมประทับตราก ากับไว้  ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา  เทศบาลต าบลหนอง
หล่มมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
เทศบาลต าบลหนองหล่มมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง   
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                         5.5  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่ง
ราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาการจัดซ้ือเลยก็ได้   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญและให้ถือว่า  การตัดสินของส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่มเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด  ๆ  มิได้  รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหาก
มีเหตุที่เชื่อว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  การใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ า  เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่า  ไม่อาจด าเนินการตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถด าเนินการตามสอบราคาจ้างให้สมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับรองได้ เทศบาลต าบลหนองหล่มมีสิทธิ์
ที่จะไมร่ับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น      

  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  ตาม  ข้อ  1.3   เทศบาลต าบลหนองหล่ม  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.5 และเทศบาลต าบลหนองหล่มจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                             ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองสอบราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว    จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง     ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้       
 6. การท าสัญญาซื้อขาย 
    ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อตามแบบสัญญาซื้อภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  
โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  6.1   เงินสด 
  6.2  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล  โดยเป็นเช็คลงวันที่  ที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้น   ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ      

6.3  พันธบัตรรัฐบาล   
6.4  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 

           6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ า
ประกัน   ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  ทราบแล้ว   
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             7.  ค่าจัดซื้อและการจ่ายเงิน 
      ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  จะจ่ายเงินเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของ
ค่าจัดซื้อพัสดุ   เมื่อผู้ขายได้ด าเนินการส่งมอบพัสดุดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด     
                     8.   อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามสัญญาซื้อ  จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.20  ของราคาตามสัญญาต่อวัน 

9.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาอ่ืน ๆ 
         9.1   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ  6  เทศบาลต าบลหนองหล่มอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 9.2  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือ 
ข้อก าหนดในแบบสัญญา  ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการสูงสุด   (ถ้ามี)      
   ราคากลางค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 494,000.-บาท (สี่
แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
              

                  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


