เอกสารเงือ่ นไขการจัดซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ เลขที่ 02/2560
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง้ (CCTV)
……………………………………………………………………..
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหาร
ส่ว นตาบล” มีค วามประสงค์จะดาเนินการจัดซื้อ ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV)
ความละเอียดกล้องไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จานวน 8 ชุด (ดังรายละเอียดแนบท้าย
เอกสาร)
ในการจัดซื้อครัง้ นี้กาหนดราคา รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 699,900.-บาท หกแสน
เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งพัสดุที่จะซือ้ นีต้ ้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมา
ก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
ก าหนดไว้ ใ นเอกสารเงื่ อ นไขจั ด ซื้ อ โดยวิ ธี พิ เ ศษฉบั บ นี้ โดยมี ข้ อ แนะน าและข้ อ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายการยื่นเสนอราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซือ้ ขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…

/2. คุณสมบัติ……

-22. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
2.2 ผูย้ ื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผูถ้ ูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ้ งานของทาง
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ
ห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตาบล
2.3 ผูย้ ื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า
นั้น
2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่
เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล ณ วันประกาศจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ หรือไม่ เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรม ตามข้อ 1.5 ในการ
จัดซื้อโดยวิธีพิเศษครั้งนี้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอ
ราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1
ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนา
หนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิติบุค คล บัญ ชีร ายชื่ อหุ้นส่ วนผู้ จัดการ ผู้ มีอานาจควบคุ ม
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่ นสาเนา
หนังสือรับ รองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น
หุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่ มค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณี
ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้
ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามระบุในข้อ (1)
/(4)เอกสารประกอบ…..

-3(4) เอกสารประกอบอื่น ๆ
4.1
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
4.2
สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.3
สาเนาใบเสร็จรับเงิน
4.4
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ ีอานาจยื่นซองเสนอ
ราคา
4.5
หนังสือมอบอานาจในกรณีมอบให้ผู้อ่นื ดาเนินการยื่น
ซองเสนอราคาแทนพร้อมส าเนาบัต รประจาตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจและผู้รับ มอบ
อานาจ
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2
ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่
ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(3) ใบเสนอราคา
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การยื่นข้อเสนอ
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารเงื่อนไข
จัดซื้อโดยวิธีพิเศษนี้ โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไ ข เปลี่ย นแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กา กับไว้ด้วยทุกแห่ง
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-44.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่
วันเปิดซองเสนอราคา โดยภายในกาหนดยื่นราคา ผู้เสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซือ้ ขาย
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจทานิติก รรมแทนนิติบุคคล หรือ บุค คลธรรมดาที่เ ข้าเสนอ
ราคา หากคณะกรรมการจัด ซื้อโดยวิธีพิเศษมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้
เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิ ธีพิเศษตรวจสอบภายใน วัน
4.5
ผู้เ สนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เ สนอ จานวน................(หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจ ทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะไม่รับ ผิด ชอบในความเสีย หายใด ๆ ที่เ กิดขึ้น แก่ตัว อย่า ง
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่ อ นยื่ น ซองเสนอราคา ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา
รายละเอี ย ดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารเงื่อนไขจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
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-54.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่า
หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเ ศษ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบยื่น
ข้อเสนอจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ เลขที่ 02/2560” โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 10
เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดย
เด็ดขาดและคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษจะเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่วัน
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเ ศษ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้เสนอราคาแต่ ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตาม
ข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศจัดซื้อโดยวิธีพิเศษหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก ก่อนเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษก่อนหรือในขณะที่มีการเปิด
ซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัด ขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.5 (ข้อ 2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มสี ิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินจิ ฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มกี ารกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถู กตัดรายชื่อ ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือผู้เสนอ
ราคาที่ก ระท าการอันเป็นการขัด ขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุ ท ธรณ์ คาสั่ ง
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา การวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

/คณะกรรมการ….

-6คณะกรรมการจัด ซื้อ โดยวิธีพิเ ศษจะเปิด ซองใบเสนอราคาของผู้ที่มีสิท ธิ
ได้รับ การคัด เลือ กดัง กล่า วข้างต้น ณ ห้องประชุมองค์ก ารบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิด
ซองใบเสนอราคาเว้นแต่ปลัด กระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์แ ก่ท างราชการอย่า งยิ่ ง และในกรณีที่ป ลัด กระทรวงพิจ ารณาเห็น ด้ว ยกับ ค า
คัด ค้านของผู้อุท ธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิก การเปิดซองใบเสนอราคาที่ไ ด้ดาเนิน การไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการจัดซือ้ โดยวิธีพิเศษครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไ ม่ถูก ต้องตามข้อ 2 หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูก ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองเสนอราคาไม่
ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอ
ราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิด พลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารจัดซื้อโดยวิธีพิเศษในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่ า
จะเป็นประโยชน์ตอ่ องค์การบริหารส่วนตาบล เท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบล สงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาราคาของผู้เสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารจัดซื้อ
โดยวิธีพิเศษหรือในหลักฐานการรับเอกสารจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร
สอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาราย
อื่น
/(4) ราคาที่เสนอ…..

-7(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้
เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการเสนอราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
จัดซื้อโดยวิธีพิเศษหรือ องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล มีสิท ธิใ ห้ผู้เ สนอราคาชี้แ จงข้อ เท็จ จริง
สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบล
มีสิท ธิที่จ ะไม่รับ ราคาหรือไม่ทาสัญ ญา หากหลัก ฐานดัง กล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตาบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่าสุด
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เ สนอทั้งหมดก็ไ ด้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน
หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรือ อาจจะยกเลิก การจัดซื้อ โดยวิธีพิเ ศษ
โดยไม่พิจารณาจัด ซื้อเลยก็ไ ด้สุด แต่จ ะพิจ ารณา ทั้ งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคั ญ และให้ถื อว่าการตั ดสิ นขององค์ การบริหารส่ วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เ สนอราคาจะ
เรียกร้องค่า เสีย หายใด ๆ มิไ ด้ รวมทั้ง องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลจะพิจ ารณายกเลิก การ
เสนอราคาและลงโทษผู้เ สนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองเสนอราคาว่า ผู้
เสนอราคาที่มสี ิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับ ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศจัด ซื้อ โดยวิธ ีพิเ ศษ หรือ เป็น ผู้
เสนอราคาที่ก ระทาการอันเป็นการขัด ขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็น ธรรม ตามข้อ 1.5
องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลมี อานาจที่ จะตัด รายชื่อ ผู้เ สนอราคาที่ มี สิท ธิไ ด้รั บ การคัด เลื อ ก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ ิง้ งาน
ในกรณีน้ีหากองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง องค์ การบริหาร
ส่วนตาบลมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
/6. การทาสัญญาซื้อขาย.....

-86. การทาสัญญาซือ้ ขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณา
จัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วน ภายใน 15 วัน ทาการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่า
ไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีพิเ ศษจะต้องทา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตาบลภายใน 7
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ
ห้า ของราคาสิ่งของที่จัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้ ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็น
เช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือ
ค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยหรือ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้า
ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้
ชนะการสอบราคา (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ ขาย ข้อ 1.3 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20
ต่อวัน
/8. การรับประกัน.....

-98. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทา
สัญญาซือ้ ขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่อง
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้
ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซือ้ ครั้งนีไ้ ด้มาจากเงินงบประมาณ
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเทภครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด
ให้เป็นผูข้ าย และได้ตกลงซือ้ สิ่งของตามวิธีพิเศษแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย
เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่ งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดั งกล่ าวเข้ ามาจาก
ต่า งประเทศต่อ ส านัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม การพาณิช ย์น าวี ภายใน 7
วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ
เรือ ที่มีสิท ธิ เช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
/9.3 ผูเ้ สนอราคา.....

-109.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไป
ทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิง้ งานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือ
ข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด
(ถ้ามี)

วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน

