
 

 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
เรื่อง  สอบราคาโครงการจัดซ้ือเครื่องยอยก่ิงไม และใบไม  จํานวน  ๑  เครื่อง 

****************************  
ดวยองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  สํานักงานเลขท่ี  ๕๔๕ หมูท่ี ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง 

สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงคจะสอบราคาจัดซ้ือ  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองยอยกิ่งไม และใบไม  
จํานวน  ๑  เคร่ือง  เปนเคร่ืองยนตดีเซล  ขนาด  ๑๑ - ๑๔  แรงมา  หรือมอเตอรไฟฟาขนาด  ๑๐ - ๒๐  แรงมา  ขนาดของ
ตัวเคร่ือง (๑๒๐ x  ๒๔๐  x ๑๕๓  ซม.โดยประมาณ)  ชองปอน ๒ ชอง  (๑ ชองยอย/ ๑ ชองบด)   น้ําหนักเคร่ือง
โดยประมาณ  ๗๐๐  กก.  ขนาดของใบมีด  ๕๐ x  ๒๖๕  มม.  (จํานวน  ๒  ใบ)  ขนาดของลอยาง  จํานวน  ๔  ลอ สินคามี
รับประกันโครงสราง  ๑ ป  ,เคร่ืองยนต  ๑  ป  กําหนดสงของภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากทําสัญญาซ้ือขาย   
ภายในวงเงิน  ๑๖๙,๗๐๒.-บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยสองบาทถวน)          .  
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
  ๑. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ  
  ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนช่ือแลว 

  ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ           
ผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
  ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลแพรกษา  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   
ในการสอบราคาซ้ือครั้งนี ้

  กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันท่ี   ๒ - ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  และวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  .
ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  ในวันราชการ  ณ  กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา           
และในวันท่ี   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘    เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ช้ัน ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ  และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันท่ี    ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา   ๑๑.๐๐  น. 
เปนตนไป   ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดบัอําเภอ 
 

 

/ผูสนใจ... 
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  ผูสนใจติดตอขอซ้ือ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๑๐๐.-  บาท(-หนึ่งรอยบาทถวน-)ไดท่ี กองคลัง  
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เลขท่ี  ๕๔๕ หมูท่ี ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ  ระหวางวันท่ี   ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   ถึงวันท่ี   ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  .หรือสอบถามทางโทรศัพท 
หมายเลข ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒  ตอ  ๑๑๕  ในวันและเวลาราชการ (ในกรณีท่ีมอบใหบุคคลอ่ืนมาขอซ้ือเอกสารจะตองมี
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย) 

ประกาศ  ณ วันท่ี   ๑   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                                                                  (นายอิม    แพหมอ) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี  ๕/๒๕๕๘ 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองยอยกิง่ไม  และใบไม  จํานวน  ๑  เคร่ือง 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

---------------------------------- 
  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เลขท่ี  ๕๔๕ หมูท่ี ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ผูซ้ือ”  มีความประสงคจะสอบราคาจัดซ้ือจัดซ้ือ  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองยอย    
กิ่งไม  และใบไม  จํานวน  ๑  เคร่ือง  เปนเคร่ืองยนตดีเซล  ขนาด  ๑๑ - ๑๔  แรงมา  หรือมอเตอรไฟฟาขนาด  ๑๐ - ๒๐  
แรงมา  ขนาดของตัวเคร่ือง (๑๒๐ x  ๒๔๐  x ๑๕๓  ซม.โดยประมาณ)  ชองปอน ๒ ชอง  (๑ ชองยอย/ ๑ ชองบด)   
น้ําหนักเคร่ืองโดยประมาณ  ๗๐๐  กก.  ขนาดของใบมีด  ๕๐ x  ๒๖๕  มม.  (จํานวน  ๒  ใบ)  ขนาดของลอยาง  จํานวน  
๔  ลอ  สินคามีรับประกันโครงสราง  ๑ ป  ,เคร่ืองยนต  ๑  ป  กําหนดสงของภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากทําสัญญาซ้ือขาย  
จํานวน  ๑  เคร่ือง    ภายในวงเงิน  ๑๖๙,๗๐๒.-บาท   (หนึ่งแสนหกหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยสองบาทถวน)   

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใช 
งานไดทันที  และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี ้

๑. เอกสารแนบทาย  เอกสารสอบราคา 
๑.๑              รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                               . 
๑.๒             แบบใบเสนอราคา                                                 . 
๑.๓             แบบสัญญาซ้ือขาย                                                . 
๑.๔             บทนิยาม                                                                . 

            (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน                . 
            (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    . 

๑.๕             แบบบัญชีเอกสาร                                                  . 
            (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑                                      . 
            (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒                                    . 

๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ  
   ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการหรือของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังให นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ          

  ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม           

   ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

            /๓.หลักฐาน... 
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     ๓.  หลักฐานการเสนอราคา  

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน  คือ          

 ๓.๑   สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
         (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

     (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ              
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     ( ข )  บ ริ ษั ท จํ า กั ด  ห รื อ บ ริ ษั ท ม ห า ช น จํ า กั ด  ใ ห ยื่ น สํ า เ น า ห นั ง สือ รั บ ร อ ง                      
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผู มี อํานาจควบคุมและบัญชี                      
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
       (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช
สัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

         (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม                    

               (๕)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน               
ขอ ๑.๕(๑)         

   ๓.๒  สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
          (๑)   แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
          (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

         (๓)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ ๑.๕ (๒) 
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ เสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี               
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคา ให ชัดเจน            
จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข 
เปล่ียนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย ทุกแหง 

    ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม และราคาตอหนวย หรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ิน  
ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  
 

/ราคาท่ีเสนอ... 
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ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   ๓๐    วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน  ๓๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซ้ือขาย 

      ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะไปพรอม 
กับใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้  “องคการบริหารสวนตําบล” จะยึดไวเปนเอกสารของ
ทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผูมี 
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก      
ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ  ภายใน    ๗     วัน 

๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ  จํานวน     -    ตัวอยาง  เพ่ือใชในการตรวจ 
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ท้ังนี้  “องคการบริหารสวนตําบล” จะไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว  “องคการบริหารสวนตําบล” จะคืนใหแก     
ผูเสนอราคา 
        ๔.๖  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

๔.๗  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึง  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือ  เลขที่  ๕/๒๕๕๘”     
ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา ในวันท่ี   ๒  -  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  และวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   .     
ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  ในวันราชการ  ณ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา        
และในวันท่ี   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ช้ัน ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ   
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละราย
วา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคา
วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  ๑.๔(๒)  และคณะกรรมการฯ 
เช่ือวามีการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนั้นออกจาก 

เปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ“องคการบริหารสวนตําบล”จะพิจารณา 
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนี้เปนผูท่ีใหความ 

รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว  
 

   /ผูเสนอราคา... 
 



 
 

- ๔ - 
 

 ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ  
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ        
ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ช้ัน ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ในวันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  
๒๕๕๘   ตั้งแตเวลา    ๑๑.๐๐    น. เปนตนไป     
                           การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีท่ีผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการ เปดซอง     ใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหผูวาราชการจังหวัด  มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได    

๕.  หลักเกณฑและสิทธใินการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม     
๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม 

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  ๔  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ        
“องคการบริหารสวนตําบล”  เทานั้น         
        ๕.๓  “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการ   
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้

(๑)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการ 
รับเอกสารสอบราคาของ “องคการบริหารสวนตําบล” 

(๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด   
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาสอบราคาท่ีเปน 
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

(๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ 
ช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 
“องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับ         
ผูเสนอราคาได  “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง   

/๕.๕”องคการ... 

       



 
 

- ๕ -  
๕.๕  “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรบัราคาท่ีต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด 

หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรอื
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ  และใหถือวาการตดัสินของ “องคการบริหารสวนตาํบล” เปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ   
มิได  รวมท้ัง “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  
ไมวาจะเปนผูเสนอราคา  ท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวา  การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  
เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน   
 ๕.๖ ในกรณีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  ๑.๔ “องคการบรหิาร
สวนตําบล”  มีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือและ 
“องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๖.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
๖.๑  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน  ๕  วัน  ทําการของ 

ทางราชการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  ก็ได          

๖.๒  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน  ๕ วันทําการของ 
ทางราชการ  หรือ “องคการบริหารสวนตําบล”  เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ  ๖.๑  ผูชนะการสอบ
ราคาจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  กับ “องคการบริหารสวนตําบล” ภายใน  ๗  วัน  นับถัด
จากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕  ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาได  
ให “องคการบริหารสวนตําบล”  ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

(๑)  เงินสด 
(๒)  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล”  โดยเปนเช็คลงวันท่ีทําสัญญา 

หรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
(๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

  (๔)   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท เงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย        
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา   

(ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
/๗.อัตรา... 



 
- ๖ - 

 

๗.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๒๐  ตอวัน    

๘.  การรับประกนัความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุใน   

ขอ  ๑.๓  แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีซ้ือขายจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา       
     ๑   ป     -    เดือน  นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน          
    ๗      วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับการแจงความชํารุดบกพรอง 

๙.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ   
๙.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจาก  เงินรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๘             . 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา”  ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุกังกลาวแลวเทานั้น  
๙.๒  เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซ้ือ 

ส่ิงของตามสอบราคาซ้ือแลว  ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดิมอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้

(๑)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูขายส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปน
ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(๒)  จัดการใหส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ 
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน      

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 
สงเสริมการพาณิชยนาว ี         

๙.๓  ผูเสนอราคาซ่ึง “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกแลวไมไดทําสัญญาหรือขอตกลง 
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  ๖  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๙.๔  “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบ 
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 
 

     (นางสาวไพรวัลย   พุมอาศัย) 
                            ผูอํานวยการกองคลัง 

        วันท่ี  ๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



 


