
 

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว 
เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสาร จ านวน 1 คัน 

......................................................... 
 

เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะด าเนินการ จัดซื้อรถโดยสาร จ านวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้ 
รถโดยสาร จ านวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล  

          -  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน และกรุผนังโดยรอบแยกที่นั่ง 
 -  เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
 -  มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 

- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 
 (ตามรายละเอียดคุณลักษณะ)  

   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 2558 
 

ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ จ านวนเงิน 1,294,000.- (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

  2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

             4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง
ครั้งนี้ 
               5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิต
รถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา 

  6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
             7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ -รายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
             8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 9.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การ
รับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

    
2/ก าหนด......... 
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       ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น.– 
16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  ที่ว่าการอ าเภอเมืองสระแก้วและในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาล
เมืองสระแก้ว   

 

  ก าหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอ าเภอเมือง
สระแก้ว 

 

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 30 เมษายน  2558 ถึงวันที่ 19  พฤษภาคม 2558                    
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 111  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ 3/2558 
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร จ านวน 1 คัน 

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 30 เดือน เมษายน 2558 
………………………………….. 

 

เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อ          
รถโดยสาร จ านวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล  

          - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง 
 -  เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
 -  มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 

- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 
ตามรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ลักษณะท่ัวไป 

เป็นรถยนต์ตู้นั่งโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ทรงสูง ความสูงไม่ต่ ากว่า 2 เมตร มีคอนโซลหลังคนขับ    
เบาะนั่งส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารบุนวมหุ้มหนังเทียมชนิดแยกแบบปรับระดับเอนนอนได้หลายระดับ  

 

2. ตัวรถยนต์ 
             2.1 ตัวถังเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ โดยออกแบบส าหรับเป็นรถยนต์นั่ง 

โดยเฉพาะ  
2.2  มีประตูไม่น้อยกว่า 4 บาน คือ ตอนที่นั่งคนขับด้านขวา 1 บาน ด้านซ้ายคู่คนขับ 1 บาน หลังที่นั่ง

คนขับ  ด้านซ้ายส าหรับผู้โดยสาร ขึ้น–ลง 1 บาน และประตูด้านท้ายรถ 1 บาน ประตูทุกบานมีที่ล็อกส าหรับล็อกได้ 
และประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล  

                     2.3 ด้านข้างตัวถังตอนบนมีช่องหน้าต่างตลอดความยาวของตัวถัง หน้าต่างมีกระจกแบบ
เลื่อนเปิด–ปิดไดพ้ร้อมที่ล็อก  

                     2.4 บานกระจกตอนหน้าด้านคนขับและด้านผู้โดยสารข้างคนขับเป็นแบบเปิดขึ้น–ลง ด้วย
ระบบไฟฟ้า มีจุด ควบคุมการเปิดขึ้น– ลง ทั้ง 2 ด้าน ที่คนขับ 1 จุด และท่ีบานประตูผู้โดยสาร 1 จุด  
                                2.5 ระบบปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศแบบฝังครบชุดจากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือท าลมเย็น
และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารได้ท่ัวถึงตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมหนังสือรับรอง
ประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต 

2.6 มีไฟตัดหมอก 
                     2.7 ที่นั่งริมซ้ายด้านประตูผู้โดยสาร ต้องพับและโยกได้ เพ่ือให้ผู้โดยสารตอนหลังขึ้น– ลงได้

สะดวก 
                     2.8 ที่ปัดน้ าฝนหน้าแบบใช้ไฟฟ้า ความเร็วไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ จ านวน 2 อัน  
                     2.9 ที่ฉีดน้ าล้างกระจกหน้าแบบใช้ไฟฟ้า  

         2.10 กระจกมองหลังในตัวรถ 1 อัน นอกรถ 2 อัน (ซ้าย– ขวา) ซึ่งสามารถปรับได้จากข้าง
ในห้องโดยสาร   

                   2.11 ภายในตัวถังและเพดานกรุผนังโดยรอบตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต พ้ืนห้อง
ผู้โดยสารปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 ม.ม. หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันและปูทับด้วยยางแผ่นเรียบ ตอน
หน้าและห้องโดยสารมีแผ่นยางปูพ้ืนและมีแผ่นยางกันฝุ่นปูทับเต็มพ้ืนที่ พร้อมยางกันโคลน 4 ล้อ และยางปูพ้ืนบันได  
                 

2/2.12 ติดต้ัง.......... 
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     2.12 ติดตั้งคอนโซล 1 ชุด พร้อมช่องใส่ขวดน้ า และช่องเก็บของ ระหว่างที่นั่งคนขับกับ
ห้องโดยสาร  

2.13 วิทยุ AM-FM ที่สามารถเล่น CD และ MP3 ได้ พร้อมติดตั้งเสาอากาศ หรืออุปกรณ์
รับสัญญาณวิทยุ เพื่อรับฟังสัญญาณได้ชัดเจน และภาคขยายต้องมีก าลังขยายไม่ต่ ากว่า 40 Watts/RMS พร้อมล าโพง
ด้านหน้าห้องคนขับ ไม่น้อยกว่า 2 จุด ติดตั้งที่คอนโซล ห้องโดยสารไม่น้อยกว่า 2 จุด และมีคู่มือการใช้งาน  

                     2.14 กระจกด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสง 60% ซึ่งสามารถป้องกัน รังสียูวีได้ไม่
น้อยกว่า 99 % และเป็นชนิดที่มีสารเคลือบกันขูดขีด มีหนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน
จ าหน่าย ส าหรับกระจกด้านหน้าให้ติดฟิล์ม กรองแสงชนิดไม่เกิน 40% และสามารถป้องกันรังสียูวีได้ไม่น้อยกว่า 99 
% ทั้งแผ่น  
                      2.15 ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา พร้อมระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง 

                     2.16 มีกระจกส่องกะระยะถอยหลังที่ประตูด้านท้ายรถ พร้อมเซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง  
                      2.17 มีนาฬิกาดิจิตอลที่สามารถมองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืน 

                     2.18 กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จ านวน 2 ชุด  
 

3. เครื่องยนต์ ระบบส่งก าลังและระบบเบรก 
                      3.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ  ระบายความร้อนด้วยน้ า เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับ

ตัวถังรถยนต์  
                        3.2 มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
                        3.3 ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  

 

4.  อุปกรณ์ประจ ารถ 
                       4.1 ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ  จ านวน  1  ชุด 
                       4.2  แม่แรงไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต  1  ตัว 
                       4.3  หนังสอืคู่มือการใช้รถ  1 ชุด 
                       4.4  เครื่องมือซ่อมบ ารุงประจ ารถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต  จ านวน  1  ชดุ 
    

5.  สีรถและตราหน่วยงาน 
            สีรถ  และข้อความข้างรถ  ตราหน่วยงาน ให้เป็นไปตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด  
  

6.  ข้อก าหนดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
   6.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ แคตตาล็อกรถยนต์,
ยี่ห้อที่เสนอ โดยแนบเอกสารดังกล่าวในวันยื่นซองเสนอราคา 

6.2 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย,ผู้แทนจ าหน่ายหรือผู้ผลิต
รถยนต์มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

6.3 การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
   6.4 ผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดท าประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 พร้อมจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อน เทศบาลเมืองสระแก้วจึง
จะช าระเงินค่ารถยนต์ให้แก่ผู้ขาย โดยภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็น
ผู้ช าระ 

6.5 ผู้ขายจะต้องเติมน้ ามันเชื้อเพลิงให้เต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์   
   6.6 ก าหนดส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน 30 วัน นับจากลงนามในสัญญา 

3/7.การก าหนด............. 
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7. การก าหนดราคากลาง  ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558 ของส านัก

มาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ ราคา  1,294,000.-บาท ( หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 
 

รวมเป็นเงิน 1,294,000.- (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
   

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

 1.เอกสารแนบท้ายสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย          

   1.2 แบบใบเสนอราคา  
   1.3 แบบสัญญาซื้อขาย ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
   1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
    (1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
 

1.5 บทนิยาม 
  (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     2.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซ้ือดังกล่าว 
     2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
     2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
ซ้ือครั้งนี ้

   2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิต
รถยนต์มาแสดง ณ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา 
     2.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
     2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
     2.8 บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

    2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได 

 
 
 

4/3.หลักฐาน.......... 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น 2 ส่วนคือ   
    3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

4/ (3) ในกรณี .... 
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาของการ

ร่วมค้าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

 

 (4) เอกสารอื่น 
1. ส าเนาใบทะเบียนพานิชย์ 
2. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. 20) 
3. ใบเสร็จรับเงินหรือส าเนา 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.6(1) 
 

      3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3 
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นท าการแทน 
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.6(2) 
(4) หลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบการแบบรูปรายละเอียด

คุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร จ านวน 1 คัน 
   4. การเสนอราคา 
      4.1ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงินที่เสนอจะต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
     4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม้ตรงกันให้ถือหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่ง 
 

5/รวมภาษี............. 
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รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ 
ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว    
      4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย และส่งมอบ ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว 
      4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุดังกล่าวไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือหลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาล
เมืองสระแก้ว จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อกผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน 
      4.5 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
      4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบ
รูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
      4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”โดยระบุไว้หน้าซองว่าใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2558 ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ใน วันที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น.– 
16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  ที่ว่าการอ าเภอเมืองสระแก้วและในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 19
พฤษภาคม 2558 ได้ทีง่านพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ 
  เมือ่พ้นก ำหนดเวลำยื่นเอกสำรสอบรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรเพิ่มเติมโดยเด็ดขำด 
 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า
มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
 

   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 2  ที่ว่าการอ าเภอเมืองสระแก้ว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 
10.00 น.เป็นต้นไป 

6/การยื่น.............. 
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   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี ้เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

    5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น 
      5.3 “เทศบาล”สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใบหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 

 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่นไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
      5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
“เทศบาล”มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
         5.5 “เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้รวมทั้ง “เทศบาล”จะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
   ในกรณีผู้ เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล”มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
   5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามทีไ่ด้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
“เทศบาล”มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 
 

7/และ.......... 
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 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงานในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  
การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

6. การท าสัญญาซื้อขาย 
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบภายใน 5 วันท าการ ของทางราชการ 

นับแต่วันที่ท าข้อตกลงการซื้อ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทาง
ราชการ หรือเทศบาลเมืองสระแก้ว เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 กับ “เทศบาลเมืองสระแก้ว”ภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้
เทศบาลเมืองสระแก้ว ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
   (1) เงินสด 
   (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา 
หรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
   (3) หนังสือค้ าประกันของราคาภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
   (4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และเอกสารประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้แบบตาม
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4(2) 
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำ 
(ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว 

 

7.การซื้อขายและการจ่ายเงิน 
“เทศบาล” จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้ขายไดส้่งมอบเสร็จเรียบร้อยโดยแบ่งออกเป็น 1งวด ดังนี้ 

งวดที่1 (งวดสุดท้าย) เงิน 100%  ของราคาตามสัญญาซื้อขายจะจ่ายให้ผู้ขายเมื่อส่งมอบรถ
โดยสาร จ านวน 1 คัน โดยรายละเอียด ดังนี้ 

- เป็นรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล  
          - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง 
 -  เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
 -  มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 

- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 
(ตามรายละเอียดคุณลักษณะ)  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 2558 

 

ก าหนดส่งมอบภายใน 30 วัน 
 

    
 

8/8. อัตรา.......... 
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   8. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ของพัสดุตามสัญญาซื้อขายต่อวัน 
 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา ซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 

แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี...-...
เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 

10. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอราคาขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ …-… ของราคาสิ่งของที่เสนอ

ขาย แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4(3) หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้  ประกอบกิจการเงินทุน  เพ่ือการพาณิชย์  และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ  โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4(3) ให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้วก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 

 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
   11.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ จ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้เมื่อ “เทศบาล” ได้รับอนุมัติจากเงิน .....-..... งบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปี 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการจัดซื้อรถโดยสาร จ านวน 1 คัน งบประมาณ 1,294,000.-บาท (หนึ่งล้าน -           
สองแสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
   11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการสอบราคาแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้ามาโดยทาง 
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

        (1) แจ้งการสั่งหรือการน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

        (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ์เช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศ เว้นแต่จะไดรับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

        (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1)หรือ(2) ผู้ขายจะต้องรับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี 
  

   11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้วได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จะริบหลักประซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 

    
9/11.4 เทศบาล........... 
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   11.4 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

 
ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 วันที่ 30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 
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