บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ที…่ …………………………………………..วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซื้อ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
1. เรื่องเดิม
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ
21 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทาร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย นั้น
2. ข้อเท็จจริง
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตูม มีความประสงค์จะดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตาม
บันทึกข้อความลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่องขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (ส่วนสานักปลัด)
3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ
21
4. ข้อเสนอพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เห็นควรดาเนินการแต่งตั้งและมอบหมายให้ นายธานินทร์ บุญเย็น ตาแหน่ง หัวหน้า
สานักปลัด เป็นเจ้าหน้าที่จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อดังกล่าว
ข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
1. อนุมัติให้ดาเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
2. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด อบต.ตูม
(นายสารวย กายจะโปะ)

(ลงชื่อ)..........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางศิริพร เฉื่อยกลาง)

คาสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม

( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ......................................
(ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)

คาสั่ง องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ที่ 45/2562
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
......................................................................................................
ส านั กปลั ด องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลตูม มีความประสงค์จะดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ กีฬ า
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2
กระบวนการซื้อหรือจ้าง ข้อ 21 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทาร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้ง นายธานินทร์ บุญเย็น ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ที่
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม

วันที่

13 มีนาคม 2562

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลตูมมีความประสงค์จะ ซือ้ ครุภัณฑ์กีฬา จานวน 4 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องซื้อ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกาลังกายของประชาชนในตาบลตูมและเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางจานวน
3.1 บริษัท บี เอส ซัพพลาย จากัด เสนอราคา 153,400 บาท
3.2 ร้านจิราวดีการค้า เสนอราคา 150,000 บาท
3.3 ร้านดีดี โปรดักส์ เสนอราคา 154,500 บาท
๔. วงเงินที่จะซื้อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตูม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา งบประมาณตั้ง
ไว้ 150,000 บาท
๕. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กาหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
ดาเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
1. นายธานินทร์ บุญเย็น ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ ทองรอด ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ กรรมการ
3. นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
๑. อนุมัติให้ดาเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)...........................................เจ้า หน้าที่
(นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)

(ลงชื่อ)..........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางศิริพร เฉื่อยกลาง)

(ลงชื่อ)..............................................ปลัด อบต.ตูม
(นายสารวย กายจะโปะ)
คาสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม

( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ......................................
(ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)

คาสั่ง องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ที่ 106/2562
เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สาหรับการซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลตูม มีความประสงค์จะซือ้ ครุภัณฑ์กีฬา จานวน 4 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สาหรับการซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ตรวจรับพัสดุ
๑. นายธานินทร์ บุญเย็น
ประธานกรรมการฯ
นักบริหารงานทั่วไป
๒. นางจุไรรัตน์ ทองรอด
กรรมการ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
๓. นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
อานาจและหน้าที่
ทาการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม

วันที่ 18 มีนาคม 2562

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จานวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้
รายการพิจารณา

รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ

1. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ร้านจิราวดี การค้า
และลาตัว จานวน 2
เครื่อง
2. เครื่องบริหารขาแบบ
สปริง จานวน 2 เครื่อง
3. เครื่องบริหารไหล่และขา
จานวน 2 ตัว
4. เครื่องวิ่งล้อถ่วง จานวน
2 ตัว

ราคาที่เสนอ*

ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง*
150,000.00
150,000.00

รวม
150,000.00
* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
องค์การบริหารส่วนตาบลตูมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด อบต.ตูม
(นายสารวย กายจะโปะ)

(ลงชื่อ)..........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางศิริพร เฉื่อยกลาง)

คาสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม

( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ......................................
(ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา
วันที่ 18 มีนาคม 2562
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ตามที่ ร้านจิราวดี การค้า ได้เสนอราคาครุภัณฑ์กีฬา จานวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
ตามใบเสนอราคาลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เสนอราคาเป็นเงิน 150,000.00 บาท
เจ้าหน้าที่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า
( ) ขอยืนราคาเดิม
( ) ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท
(..............................................................................)
ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่กล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอราคา
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอราคา
(นางสาวจิราวดี มะลิสุวรรณ)
(ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)
(ลงชื่อ)....................................................หัวหน้า เจ้าหน้าที่
(นางศิริพร เฉื่อยกลาง)
-

เห็นควรอนุมัติ

(นายสารวย กายจะโปะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
อนุมัติ
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ได้มีโครงการ ซือ้ ครุภัณฑ์กีฬา จานวน 4 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น
ครุภัณฑ์กีฬา จานวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจิราวดี การค้า (ขายปลีก
,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 150,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
ภาณุพันธ์
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม

รูปประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
www.abttoom.com

สัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่ 2/2562
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ตาบล/แขวง ตูม อาเภอ/เขต ปักธงชัย
จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลตูม โดย นายภาณุพันธ์
วุฒิพรชานนท์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ จิราวดีการค้ากับอยู่บ้าน เลขที่ ๒๐๑ หมู่ ๖ ผู้ถือ
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ๒๓๑๐๕๐๐๐๒๖๐๗๐ ดังปรากฏตามสาเนาบัตรประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๑ (หนึ่ง)
โครงการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวน ๙,๘๑๓.๐๘ บาท (เก้าพันแปดร้อยสิบสามบาทแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว
ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่
เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ
แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ แบบรูป จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ซื้อ
คาวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ
ทั้งสิ้น
ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือ
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ซื้อ
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขาย
(นางสาวจิราวดี มะลิสุวรรณ)

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลาย
ครัง้ ผู้ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม ในวันและเวลาทาการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทาการของผู้ซื้อ
ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ
ที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนาสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้และนาสิ่งของมา
ส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะ
เหตุดังกล่าวผู้ขายจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
ข้อ ๖. การชาระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชาระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้
โดยครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๗. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑
(หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้อง
จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่
จะทาการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทาการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจาเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอ
คอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือ
ขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ซื้อทาการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทาการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทาให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ผู้ขายได้นาหลักประกันเป็น ......เงินสด.......... เป็นจานวน
เงิน ....7,500.00........ บาท (..เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน...) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ...ห้า.......(...5 %.......) ของราคา
ทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้าประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ซื้อ
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขาย
(นางสาวจิราวดี มะลิสุวรรณ)

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้า
เป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกาหนดความรับผิดในความชารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่า
จะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบ
ให้แก่ผู้ซื้อภายใน .....สามสิบวัน....(...30 วัน......) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ
ผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกาหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้
แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้ขาย
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖
และ) ข้อ ๘ เป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจาก
บุคคลอื่นเต็มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกาหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันบอก
เลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกาหนดตาม
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นาสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง
บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทาให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบ
สิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับ
เรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระ
ค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกาหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดย
สิ้นเชิงภายในกาหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ซื้อ
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขาย
(นางสาวจิราวดี มะลิสุวรรณ)

ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชาระ หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชาระ
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชาระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วน
ตามจานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกาหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ซื้อ
หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด
ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทาให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตาม
เงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดย
จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจาก
วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือ
นาเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนาเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง
ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ
ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
ของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ซื้อ
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขาย
(นางสาวจิราวดี มะลิสุวรรณ)

ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชาระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าว
ไว้ก่อนและชาระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ซื้อ
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขาย
(นางสาวจิราวดี มะลิสุวรรณ)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(นางศิริพร เฉื่อยกลาง)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)
เลขที่โครงการ ๖๒๐๓๗๒๑๓๙๑๔
เลขคุมสัญญา ๖๒๐๓๐๑๐๐๕๐๒๖

ใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หมู่ 3 ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา 30150
วันที่
ตามหนังสือสัญญาซือ้ เลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลตูมได้
ตกลงซื้อกับ ร้านจิราวดี การค้า สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จานวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้วผลปรากฏว่า
ผลการตรวจรับ
( / ) ถูกต้อง
( / ) ครบถ้วนตามสัญญา
( ) ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
ค่าปรับ
( ) มีค่าปรับ
( / ) ไม่มีค่าปรับ
(ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ บุญเย็น)
นักบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(นางจุไรรัตน์ ทองรอด)
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
-

เพื่อโปรดพิจารณา

- กรรมการตรวจรับพัสดุได้ดาเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ).........................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)
- เห็นควรเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อไป
(ลงชื่อ).........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางศิริพร เฉื่อยกลาง)

- เห็นควรเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อไป
(ลงชื่อ).........................................ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
(นายสารวย กายจะโปะ)
- อนุมัติเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).........................................นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้วผลปรากฏว่า
ผลการตรวจรับ
( / ) ถูกต้อง
( / ) ครบถ้วนตามสัญญา
( ) ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
ค่าปรับ
( ) มีค่าปรับ
( / ) ไม่มีค่าปรับ

(ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ บุญเย็น)
นักบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(นางจุไรรัตน์ ทองรอด)
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

