เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓/๒๕๖๐
สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม)ต่ํากว)า ๒,๔๐๐ ซีซี (ครั้งที่ 2)
ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
......................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สํานักงาน" มีความ
ประสงค&จะ สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ตาม
รายการ ดังนี้
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
จํานวน
๑ คัน
กระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต3องเป4นของแท3 ของใหม ไมเคยใช3งานมากอน ไมเป4นของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช3งานได3ทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว3ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข3อแนะนํา และข3อกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบท:ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหน3า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู3เสนอราคาที่มีผลประโยชน&รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู:เสนอราคา
๒.๑ ผู3เสนอราคาต3องเป4นผู3มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู3เสนอราคาต3องไมเป4นผู3ที่ถูกระบุชื่อไว3ในบัญชีรายชื่อผู3ทิ้งงานของทางราชการและได3แจ3ง
เวียนชื่อแล3ว หรือไมเป4นผู3ที่ได3รับผลของการสั่งให3นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป4นผู3ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู3เสนอราคาต3องไมเป4นผู3มีผลประโยชน&รวมกันกับผู3เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเป4นผู3กระทําการอันเป4นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรม ตามข3อ ๑.๕
๒.๔ ผู3เสนอราคาต3องไมเป4นผู3ได3รับเอกสิทธิ์หรือความคุ3มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เว3นแตรัฐบาลของผู3เสนอราคาได3มีคําสั่งให3สละสิทธิ์และความคุ3มกันเชนวานั้น
/3. หลักฐาน...

- 2 ๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู3เสนอราคาจะต3องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร3อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว3นอกซอง
ใบเสนอราคาเป4น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางน3อยต3องมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผู3เสนอราคาเป4นนิติบุคคล
(ก) ห3างหุ3นสวนสามัญหรือห3างหุ3นสวนจํากัด ให3ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่ หุ3นสวนผู3จัดการ ผู3มีอํานาจควบคุม พร3อมรับรองสําเนาถูกต3อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให3ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห&สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู3จัดการ ผู3มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู3ถือหุ3นรายใหญ
พร3อมรับรองสําเนาถูกต3อง
(๒) ในกรณีผู3เสนอราคาเป4นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให3ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู3นั้น สําเนาข3อตกลงที่แสดงถึงการเข3าเป4นหุ3นสวน (ถ3ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู3เป4นหุ3นสวน พร3อมทั้งรับรองสําเนาถูกต3อง
(๓) ในกรณีผู3เสนอราคาเป4นผู3เสนอราคารวมกันในฐานะเป4นผู3รวมค3า ให3ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข3ารวมค3า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู3รวมค3า และในกรณีที่ผู3เข3ารวมค3าฝKายใดเป4นบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ให3ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู3รวมค3าฝKายใดเป4นนิติบุคคลให3ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว3ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย&, สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถ3ามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได3ยื่นพร3อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข3อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางน3อยต3องมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข3อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปLดอากรแสตมปMตามกฎหมายในกรณีที่ผู3เสนอราคามอบอํานาจ
ให3บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได3ยื่นพร3อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข3อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู3เสนอราคาต3องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว3ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต3องกรอกข3อความให3ถูกต3องครบถ3วน ลงลายมือชื่อของผู3เสนอราคาให3ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ต3องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแก3ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก3ไข เปลี่ยนแปลง
จะต3องลงลายมือชื่อผู3เสนอราคาพร3อมประทับตรา (ถ3ามี) กํากับไว3ด3วยทุกแหง
๔.๒ ผู3เสนอราคาจะต3องเสนอราคาเป4นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว3ท3ายใบเสนอราคาให3ถูกต3อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต3องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ3าตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันให3ถือตัวหนังสือเป4นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช3จายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสง
มอบพัสดุให3 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ราคาที่เสนอจะต3องเสนอกําหนดยืนราคาไมน3อยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปLดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู3เสนอราคาต3องรับผิดชอบราคาที่ตนได3เสนอไว3 และจะถอนเสนอราคามิได3
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- 3 ๔.๓ ผู3เสนอราคาจะต3องเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู3เสนอราคาจะต3องสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ พัสดุที่สอบราคาซื้อ ไปพร3อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ สํานักงานจะยึดไว3เป4น
เอกสารของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให3พิจารณา หากเป4นสําเนารูปถายจะต3องรับรองสําเนา
ถูกต3อง โดยผู3มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปLดซองสอบราคา มีความประสงค&จะขอดู
ต3นฉบับแค็ตตาล็อกผู3เสนอราคาจะต3องนําต3นฉบับมาให3คณะกรรมการเปLดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนยื่นซอง สอบราคา ผู3เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให3ถี่ถ3วนและเข3าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไข
ในเอกสาร สอบราคา
๔.๖ ผู3เสนอราคาจะต3องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปLดผนึกซองเรียบร3อยจาหน3าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปLดซองสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ซี
ซี โดยระบุไว3ที่หน3าซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๓/๒๕๖๐" ยื่นตอเจ3าหน3าที่ ในวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
เมื่อพ3นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล3วจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปLดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู3เสนอราคาแตละ
รายวา เป4นผู3เสนอราคาที่มีผลประโยชน&รวมกันกับผู3เสนอราคารายอื่นตามข3อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผู3เสนอราคาที่มีสิทธิได3รับการคัดเลือกกอนการเปLดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปLดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปLดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผู3เสนอราคากระทําการอันเป4นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรม ตามข3อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป4นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู3เสนอราคารายนั้นออกจากการเป4นผู3เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู3เสนอราคาที่มีสิทธิได3รับการคัดเลือก และ
สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู3เสนอราคาดังกลาวเป4นผู3ทิ้งงาน เว3นแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได3วา ผู3เสนอราคา
รายนั้นเป4นผู3ที่ให3ความรวมมือเป4นประโยชน&ตอการพิจารณาของทางราชการและมิได3เป4นผู3ริเริ่มให3มีการกระทํา
ดังกลาว
ผู3เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป4นผู3เสนอราคา เพราะเหตุเป4นผู3เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน&รวมกันกับผู3เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป4นผู3เสนอราคาที่กระทําการอันเป4นการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรม อาจอุทธรณ&คําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ได3รับ
แจ3งจากคณะกรรมการเปLดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ&ของปลัดกระทรวงให3ถือเป4นที่สุด
คณะกรรมการเปLดซอง สอบราคาจะเปLดซองใบเสนอราคาของผู3เสนอราคาที่มีสิทธิได3รับ
การคัดเลือกดังกลาวข3างต3น ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ในวันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เป4นต3นไป
การยื่นอุทธรณ&ตามวรรคห3า ยอมไมเป4นเหตุให3มีการขยายระยะเวลาการเปLดซองใบเสนอ
ราคา เว3นแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเป4นประโยชน&แกทางราชการอยางยิ่งและ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด3วยกับคําคัดค3านของผู3อุทธรณ& และเห็นวาการยกเลิกการเปLดซองใบเสนอราคาที่
ได3ดําเนินการไปแล3ว จะเป4นประโยชน&แกทางราชการอยางยิ่งให3ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปLดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได3
/5. หลักเกณฑ&...

- 4 ๕. หลักเกณฑ@และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินด3วย ราคารวม
๕.๒ หากผู3เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกต3องตามข3อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกต3องหรือไมครบถ3วนตามข3อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกต3องตามข3อ ๔ แล3วคณะกรรมการเปLดซองสอบ
ราคา จะไมรับพิจารณาราคาของผู3เสนอราคารายนั้น เว3นแตเป4นข3อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน3อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป4น
ประโยชน&ตอสํานักงานเทานั้น
๕.๓ สํานักงานสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผู3เสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผู3เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู3รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคา ของสํานักงาน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู3เสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป4น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให3เกิดความได3เปรียบเสียเปรียบแกผู3เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก3ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู3เสนอราคามิได3ลง
ลายมือชื่อพร3อมประทับตรา (ถ3ามี) กํากับไว3
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปLดซองสอบราคาหรือ
สํานักงาน มีสิทธิ์ให3ผู3เสนอราคาชี้แจงข3อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข3อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข3องกับผู3เสนอราคา
ได3 สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกต3อง
๕.๕ สํานักงานทรงไว3ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได3 และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได3 สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน&ของทางราชการเป4น
สําคัญ และให3ถือวาการตัดสินของสํานักงานเป4นเด็ดขาด ผู3เสนอราคาจะเรียกร3องคาเสียหายใด ๆ มิได3 รวมทั้ง
สํานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู3เสนอราคาเป4นผู3ทิ้งงาน ไมวาจะเป4นผู3เสนอราคาที่ได3รับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได3วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เป4นเท็จ หรือใช3ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป4นต3น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข3อเท็จจริงภายหลังจากการเปLดซอง สอบราคาวา ผู3เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได3รับการคัดเลือกตามที่ได3ประกาศรายชื่อไว3 ตามข3อ ๔.๖ เป4นผู3เสนอราคาที่มีผลประโยชน&รวมกันกับผู3เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป4นผู3เสนอราคาที่กระทําการอันเป4นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4น
ธรรม ตามข3อ ๑.๕ สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู3เสนอราคาที่มีสิทธิได3รับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข3อ ๔.๖ และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู3เสนอราคารายนั้นเป4นผู3ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปLดซองใบเสนอราคาที่ได3
ดําเนินการไปแล3วจะเป4นประโยชน&แกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปLดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได3
/6. การทําสัญญา...

- 5 ๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู3ชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของได3ครบถ3วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ นับแตวันที่ทําข3อตกลงซื้อ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําข3อตกลงเป4นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข3อ ๑.๓ ก็ได3
๖.๒ ในกรณีผู3ชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของได3ครบถ3วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําข3อตกลงเป4นหนังสือ ตามข3อ ๖.๑ ผู3ชนะการ สอบราคา จะต3อง
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข3อ ๑.๓ กับสํานักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได3รับแจ3งและ
จะต3องวางหลักประกันสัญญาเป4นจํานวนเงินเทากับร3อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาได3ให3สํานักงานยึดถือ
ไว3ในขณะทําสัญญา โดยใช3หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายให3แกสํานักงาน โดยเป4นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหน3า
นั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข3อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย& ที่ได3รับอนุญาตให3ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย&และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได3แจ3งชื่อเวียนให3สวนราชการตาง ๆ ทราบแล3ว โดย
อนุโลมให3ใช3ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข3อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให3โดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู3ชนะการสอบ
ราคา (ผู3ขาย) พ3นจากข3อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล3ว
๗. อัตราค)าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข3อ ๑๐ ให3คิดในอัตราร3อยละ ๐.๒ ตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพร)อง
ผู3ชนะการ สอบราคา ซึ่งได3ทําข3อตกลงเป4นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข3อ ๑.๓ แล3วแตกรณี จะต3องรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน3อย
กวา ๑ ปY นับถัดจากวันที่ผู3ซื้อรับมอบ โดยผู3ขายต3องรีบจัดการซอมแซมแก3ไขให3ใช3การได3ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได3รับแจ3งความชํารุดบกพรอง
๙. ข:อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อเงินงบประมาณประจําปY พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําได3ตอเมื่อสํานักงานได3รับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก
เงินงบประมาณประจําปY พ.ศ. ๒๕๖๐ แล3วเทานั้น
/9.2 เมื่อสํานักงาน...

