ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
...........................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน
๖ ล้อ จานวน ๑ คัน (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ราคากลาง ๑,๓7๕,๐๐๐-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และเป็นตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้
ประกอบ/ผู้ผลิตโดยให้นาเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา และมีศูนย์บริการซ่อม
ในเขตภาคกลาง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เจ้าเสนอราคาให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตาบล ”
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
ซื้อครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลา
ราชการ ณ งานพัสดุฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย อาเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี หรือกาหนดยื่น
ซองทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ การยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ให้ลงทะเบียนและจะต้องส่งถึงเจ้าหน้าที่พัสดุ ภายในวันที่ 20
มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยจะถือวันเวลาที่ลงรับจาก
ไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่พัสดุลงรับในทะเบียนรับหนังสือขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยเป็นเวลารับซอง
กาหนดยื่นซองวันสุดท้ายในวันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕60 ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (อาเภอท่าม่วงชั้น ๒)
กาหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่
เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และกาหนดเปิด
ซองสอบราคาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑0.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (อาเภอท่าม่วงชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อย ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ อบต.เขาน้อย, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓4910225 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60

(ลงชื่อ)
(นายอนันต์ แม้นทิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/๒๕60
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ขับเคลื่อน 6 ล้อ
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ลงวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
--------------------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย” มีความประสงค์
จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ขับเคลื่อน 6 ล้อ
จานวน ๑ คัน ราคา ๑,๓7๕,๐๐๐-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)ตามราคามาตรฐานสานัก
มาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณปี 2560 ซึ่งราคาครุภัณฑ์เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕60 ของสานักงานมาตรฐาน
งบประมาณ (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนาและ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และเป็นตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยตรงจากผู้ประกอบ /ผู้ผลิตโดยให้นาเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา และมี
ศูนย์บริการซ่อมในเขตภาคกลาง
๒.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เจ้าเสนอราคาให้แก่ “องค์การบริหาร
ส่วนตาบล” ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซื้อครั้งนี้
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทร อนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
/3.หลักฐานการเสนอราคา

-2๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมการค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดา ที่มิใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหรือ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้า
มี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) หลักฐานการเป็นตัวแทนจาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
รถยนต์ดังกล่าวที่เสนอราคาโดยตรงมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๕ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ
๔.๔
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน โดยจะต้องระบุอานาจที่มอบให้ชัดเจน
(๒) สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา
(๓) บัญชีรายการเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเส นอราคา
ตามแบบในข้อ ๑.๕ (๒)
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมี
การขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่
/๔.๒ ผู้เสนอราคา........

-๓๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงจนกระทั่ง
ส่งมอบพัสดุให้
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือ แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดย ผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามี
ความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้อ งนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน - (หน่วย) เพื่อใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อยจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
“ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ
เลขที่ 1/๒๕60” โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 3
กรกฎาคม 2560 (ในวัน และเวลาราชการ ) ณ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย
และในวันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕60 ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอท่าม่วง) เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว
จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด โดยถือนาฬิกาของสถานที่รับซองสอบราคาเป็นเกณฑ์
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราค า จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
/ผู้เสนอราคา.........

-๔ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
(ที่ว่าการอาเภอเขาน้อย) ในวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ในวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นด้วยกับคาคั ดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เท่านั้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้ อย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงล ายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓)
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หาก หลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุดหรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การ เสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา
/6.การทาสัญญาซื้อขาย

-5๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน
๕ วัน
ทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาบันทึกข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยจะพิจารณาจัดทาข้อตกลง
เป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทา
การของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากผู้เสนอราคาไม่มาทาสัญญา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น หากต้องซื้อจากผู้ขายรายใหม่ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ
ห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้องค์ การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีด อกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาด) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
และส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๗. การจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย จะชาระราคาค่าพัสดุให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ
รถยนต์ และโอนทะเบียนให้กับองค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย เรียบร้อยแล้ว พร้อมพ่นตราสัญญาลักษณ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย ขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาน้อย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลข
ครุภัณฑ์ โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน โดยใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้างตรง
ประตูทั้งสองด้าน
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า
๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งความชารุดบกพร่อง
๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจ าก งบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย มีงบประมาณ
เพียงพอที่จะดาเนินการจัดซื้อพัสดุตามรายการที่จะซื้อแล้วเท่านั้น
/9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

-6๙.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องนาเข้ามาโดยเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน ได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นๆ ได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเ ทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
พาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี
๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย ได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ทาสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย พิจารณาเรีย กร้องให้
ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
(นายอนันต์ แม้นทิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
........................................................
-

มีคุณสมบัติและงบประมาณ ดังนี้
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 4,000 ซีซี
น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุก ไม่ต่ากว่า 8,000 กิโลกรัม
พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ
ตามราคามาตรฐานสานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณปี 2560
งบประมาณทั้งสิ้น 1,375,000.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ข้อเท็จจริง
1. การจดทะเบียน ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนรถคันดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาน้อย ให้เรียบร้อย ก่อนองค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย จะชาระเงินค่ารถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
2. พ่นตราสัญลักษณ์ ของ อบต.เขาน้อย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และ อักษร
ชื่อเต็มของ องค์การบริหารส่วนตาบล เขาน้อย ขนาดสูงไม่น้ อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลข
ครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น ” โดยใช้สีขาวหรือสีที่เห็นเด่นชัด ไว้ด้านข้างนอกรถ
ทั้งสองข้าง ตรงประตูทั้งสองด้าน ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย กาหนด
3. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ามันเชื้อเพลิ งและน้ามันอื่นเต็มตาม
มาตรฐานที่ผู้ผลิตกาหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
4. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายหรือตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสาร
หลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
5. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มรวม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ , พรบ.ค่าขนส่ง ,ค่าภาษี ,ค่าอุปกรณ์ประกอบประจารถและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับตัวรถ หรือความบกพร่องจาการผลิต อย่างน้อย 1 ปี
*********************************************

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 1,375,000.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
3. วันที่กาหนดราคากลาง วันที่ 5 มิถุนายน 2560
เป็นเงิน 1,375,000.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง สานักงบประมาณ
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง
5.1 นายทิฆัมพร คุ้มวงศ์
5.2 นายเรืองเดช พิลา
5.3 นายธนบูลย์ แม้นทิม

