
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลคลองปราบ 

เรื่อง   สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน  4 ล้อ จ านวน 1 คัน 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ใบมีดดันหน้า  

     
*************************************** 

 

               ดว้ยเทศบาลต าบลคลองปราบ   มีความประสงค์จะสอบราคาจดัซ้ือรถฟารม์แทรกเตอร์ ชนดิขับเคลือ่น  
4 ล้อ จ านวน  1 คัน รายละเอียดคุณลักษณะ กล่าวคือ เป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ า มีก าลัง   
ไม่น้อยกว่า  40 แรงม้า มีความเร็วรอบไม่เกิน  2,700 รอบต่อนาที  มีเกียร์เดินหน้าได้ไม่น้อยกว่า 8 เกียร์      และ
เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า  2 เกียร์  ระบบพวงมาลัยเป็นระบบไฮโรลิก หรือไฮโดรสแตติค  ระบบเบรก         เป็น
เบรกแบบจานแช่ในน้ ามัน แขนยกเครื่องมือแบบ  3 จุด  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และ
ใบมีดดันหน้า 
 

                โดยก าหนดราคากลางรวม (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2559) คือ -69๐,๐๐๐.- บาท. 
                หมายเหตุ   ท้ังนี้ ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์เฉพาะตัวรถเท่านั้น                             
 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ   ดังน้ี 
 

          1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพเป็นผู้ผลิต และจ าหน่ายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

      ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559  ระหว่างเวลา 08.30 น . ถึง 16.30 น . ณ 
ที่ท าการเทศบาลต าบลคลองปราบ  และในวันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ณ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้าง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านนาสาร (ห้องท้องถิ่นอ าเภอ) และก าหนดเปิดซองสอบ
ราคา  ในวันอังคารที่  4  ตุลาคม  2559  เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้าง  ที่ท า
การปกครองอ าเภอบ้านนาสาร (ห้องท้องถิ่นอ าเภอชั้น 2)   

                ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ  500.-บาท ได้ ณ ที่ท าการ เทศบาล
ต าบลคลองปราบ  หมู่ที่ ๒  โทร. ๐- ๗๗๓๔- ๔๑๑๗  ระหว่างวันที่ 19 – 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559    

ประกาศ  ณ วันที่  16  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
                                                               สุกิจจา   สถิตเสถียร 

 ( นายสุกิจจา   สถิตเสถียร ) 
 นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 

 
 



 
(เอกสารแนบท้าย) 

 
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์  ขับเคลื่อน  4 ล้อ ขนาด  40  แรงม้า  จ านวน  1 คัน 

พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 รายการ คือ เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และใบมีดดันหน้า 
ข้อก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมีดังนี้คือ.- 

      คุณสมบัติ รถฟาร์มแทรกเตอร์  จ านวน  1 คัน 

         ชนิดขับเคลือ่น 4 ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ า มีก าลังไม่น้อยกว่า  40 แรงม้า       มี
ความเร็วรอบไม่เกิน  2,700 รอบต่อนาที มีเกียร์เดินหน้าได้ไม่น้อยกว่า  8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า  2 
เกียร์  ระบบพวงมาลัยเป็นระบบไฮโรลิก หรือไฮโดรสแตติค  ระบบเบรก เป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ ามัน แขนยก
เครื่องมือแบบ  3 จุด  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และใบมีดดันหน้า 

         (ทั้งนี้  ใช้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สิงหาคม ๒๕๕9  ตั้งราคามาตรฐาน) ตั้งไว้  59๐,๐๐๐  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  08/ ๒๕๕9 
        จัดซ้ือซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนดิขับเคล่ือน  4 ล้อ ขนาด  40 แรงม้า 

       ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน  1 คัน 
    ตามประกาศเทศบาลต าบลคลองปราบ  ลงวันที่ 16  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 *********************************************** 

                 เทศบาลต าบลคลองปราบ ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบลคลองปราบ ” มีความประสงค์จะ     สอบ
ราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน  4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จ านวน  1 คัน  รายละเอียดคุณลักษณะ 
กล่าวคือ เป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ า มีก าลัง  ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า มีความเร็วรอบไม่เกิน  
2,700 รอบต่อนาที  มีเกียร์เดินหน้าได้ไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์  ระบบพวงมาลัย
เป็นระบบไฮโรลิก หรือไฮโดรสแตติค  ระบบเบรก เป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ ามัน แขนยกเครื่องมือแบบ  3 จุด  
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และใบมีดดันหน้า 

                 (ทั้งนี้  ใช้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ๒๕๕9 เฉพาะตัวรถเท่านั้น) คือ  59๐,๐๐๐  บาท 

       โดยก าหนดราคากลาง(รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง) คือ -69๐,๐๐๐.- บาท  (หกแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
                 ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อตอ้งเปน็ของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เปน็ของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพทีจ่ะใช้
งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้         

                  ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 ๑ .๑   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒   แบบใบเสนอราคา  
 ๑.๓   แบบสัญญาซื้อขาย  
 ๑.๔   แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
 ๑.๕   บัญชีรายการเอกสารยื่นซองสอบราคา  

      ๑.๖   ประกาศสอบราคาซื้อ พร้อมเอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี 08/ 2559   
  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

๒.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ   และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้
ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับเทศบาลต าบล 

๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๒.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจ าหน่าย   ผู้แทนจ าหน่าย                
ผู้ประกอบ  หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา  
         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 

๓.๑  ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม                              
( ถ้ามี )  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียน
ภาษี  มูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

/๓.๒  หนังสือมอบอ านาจ… 
  



    -2- 
๓.๒  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
๓.๓  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา  รวมทั้งรายการ และจ านวน

ตัวอย่าง (ถ้ามี) 

   ๔. การยื่นซองสอบราคา  
๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข

ใด ๆ   ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ                  ตก  เติม  
แก้ไข  เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา   พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)   ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม หรือราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอต้อง
ตรงกับตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ 

ราคาที่เสนอ    จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90วัน     นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสน อก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน   60 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 

๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่ง แค็ตตาล็อก   และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ …รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปรณ์ ไปพร้อมใบเสนอราคา    เพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้    
เทศบาลต าบลคลองปราบ   จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับ แค็ตตาล็อก ที่แนบให้พิจารณา    หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะจ้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มี
ความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ แค็ตตาล็อก   ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบ   ภายใน  ๓   วัน          

๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่าง ของพัสดุที่เสนอ  จ านวน  - (หน่วย)  เพ่ือใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลต าบลคลองปราบจะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลต าบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
                        ๔.๖   ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียด  คุณลักษณะ
เฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วน   และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา   ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
                       ๔.๗  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน 
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 08/ 2559 ”   
โดยย่ืนโดยตรง กับเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ในวันที่  19- 30 เดือน กันยายนพ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 
8.30 น .– 16.30 น . ณ เทศบาลต าบลคลองปราบ และในวันที่  3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 
8.30น. – 16.30 น.  ณ  ที่ท าการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด/จ้างระดับอ าเภอ  อ าเภอบ้านนาสาร  
(ห้องท้องถิ่นอ าเภอ  ชั้น 2) 

                เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเดด็ขาด  และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันอังคารที่  4  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ เวลา 11.00 น . 
เป็นต้นไป 

                                  /๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา… 
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                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต าบลคลองปราบจะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม           
( ราคารวม /  ราคาต่อรายการ /  ราคาต่อหน่วย )                                           

๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ   ทั้งนี้   เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาลต าบลคลองปราบเท่านั้น 

๕.๓  เทศบาลต าบลคลองปราบ    สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อน
ผัน   ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                         ๑. ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลคลองปราบ 
                        ๒. ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                         ๓. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญหรือมี
ผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                        ๔. ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา     (ถ้ามี)    ก ากับไว้ 

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลคลองปราบ     มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง     สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้   เทศบาลต าบลคลองปราบ   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว ไม่มี
ความ   เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                      ๕.๕  เทศบาลต าบลคลองปราบ   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลคลองปราบ เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ      
มิได้รวมทั้ง     เทศบาลต าบลคลองปราบจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  

   ๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
 ๖.๑ ในกรณีที่ ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันท าการของ

ทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ เทศบาลต าบลคลองปราบ จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  ก็ได้ – 

 ๖.๒  ในกรณี ที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบ สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕ วันท าการ
ของทางราชการ  หรือ เทศบาลต าบลคลองปราบ เห็นว่า ไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น หนังสือตามข้อ  ๖.๑  ผู้ชนะ
การสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  กับเทศบาลต าบลคลองปราบ  ภายใน  ๗  
วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ    ร้อยละห้า  ของราคาสิ่งของ
ที่สอบราคาได้ให้กับเทศบาลต าบลคลองปราบยึดถือไว้ ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

 
  /(๑)  เงินสด… 
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   (๑)  เงินสด 

                  (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลคลองปราบ     โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน  ๓ วันท าการของทางราชการ 
                  (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน  ข้อ   ๑.๔ 
                  (๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

           หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน   ๑๕   วัน    นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา ( 
ผู้ขาย)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                 ๖.๓ เทศบาลต าบลจะช าระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว 

  ๗.  อัตราค่าปรับ  
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดอัตราร้อยละ  ๐.๒๐ ต่อวัน 

                ๘.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 

แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน   นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง   (ในระยะเวลาของการขนส่ง)    

                     ๙.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอ่ืน ๆ 

                        ๙.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อในครั้งนี้   ได้มาจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2557  ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/ ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕9                  
ในระเบียบวาระที่ 5  รายการที่ 5.2  ขออนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าครุภัณฑ์ ในแผนงานเคหะ และ
ชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน  งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน ๑ คัน  งบประมาณตั้งไว้ -69๐,๐๐๐.-บาท        
(-หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)                                       

                 การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้อ่เม่ือ  เทศบาลต าบลคลองปราบ   ไดร้ับอนมัุติเงนิค่าพัสดุจากสภา
เทศบาลต าบล  ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/ ๒๕๕9  ลงวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕9 ข้อ 5.2  
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕9 ซึ่งให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ตามงบประมาณ
ตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
                     ๙.๒   เมื่อเทศบาลต าบลคลองปราบ   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  ได้ตกลงซื้อตาม
สอบราคาซื้อแล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น   ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
                   (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้                                                                                                                                              

(๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขาย ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ    พาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน    หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 
           /(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) 
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(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี 
                     ๙.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลคลองปราบ   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ   ๖   เทศบาลต าบลคลองปราบ  อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  
(ถ้ามี)   รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                      ๙.๔   เทศบาลต าบลคลองปราบสงวนสิทธิที่จะแก้ไข    เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด   (ถ้ามี)  

 
 

เทศบาลต าบลคลองปราบ 
 

สุกิจจา   สถิตเสถียร 
 

 ( นายสุกิจจา   สถิตเสถียร ) 
 นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 

                                             วันท่ี  16  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
 


