
 
 

 

 
 

 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

เรื่อง   สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนาคดีอนุสรณ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ 

****************************  
ดวยองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  สํานักงานเลขที่  ๕๔๕ หมูที่ ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง 

สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อ   อาหารเสริม(นม) โรงเรียนนาคดีอนุสรณ 

ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘    โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                                              .          

  ๑. นมพาสเจอรไรส  ชนิดถุง  จํานวน  ๑๓๔,๓๗๗  ถุง                                                       . 

   ๒. นม ยู เอช ที  จํานวน  ๖๖,๓๗๙  กลอง                                                                               . 

ภายในวงเงิน  ๑,๔๐๓,๒๘๔.๔๔ บาท (หนึ่งลานสี่แสนสามพันสองรอยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค)                      .  

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

  ๑. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  

  ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว 

  ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ           

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

  ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลแพรกษา  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   ใน

การสอบราคาซื้อครั้งนี ้

  กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๓ - ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ และวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  

๒๕๕๘ ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  ในวันราชการ  ณ  กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  

และในวันที ่  ๒๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘   เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  

จังหวัดสมุทรปราการ  และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที ่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘        ตั้งแตเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล    ระดับอําเภอ 
 

 

            /ผูสนใจ... 
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  ผูสนใจติดตอขอซื้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๑๐๐.-  บาท(-หนึ่งรอยบาทถวน-)  ไดที่  กองคลัง  

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เลขที่   ๕๔๕ หมูที่  ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด

สมุทรปราการ  ระหวางวันที่   ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   ถึงวันที่   ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  .หรือสอบถามทาง

โทรศัพทหมายเลข ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒  ตอ  ๑๑๕,๑๑๖ ในวันและเวลาราชการ (ในกรณีที่มอบใหบุคคลอื่นมา ขอซื้อ

เอกสาร  จะตองมีหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย) 

    ประกาศ  ณ วันที่   ๑๐   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                   

 

                                (นายอิม    แพหมอ) 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  ๑/๒๕๕๙ 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   

ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

---------------------------------- 

  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เลขที่  ๕๔๕ หมูที่ ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  

จังหวัดสมุทรปราการซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “ผูซื้อ”  มีความประสงคจะสอบราคา อาหารเสริม(นม) โรงเรียน                

นาคดีอนุสรณ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘    โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                                  .          

  ๑. นมพาสเจอรไรส  ชนิดถุง  จํานวน  ๑๓๔,๓๗๗  ถุง                                                       . 

   ๒. นม ยู เอช ที  จํานวน  ๖๖,๓๗๙  กลอง                                                                               . 

ภายในวงเงิน  ๑,๔๐๓,๒๘๔.๔๔ บาท (หนึ่งลานสี่แสนสามพันสองรอยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค)                      .  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช 

งานไดทันที  และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด

ดังตอไปนี ้

๑. เอกสารแนบทาย  เอกสารสอบราคา 

๑.๑              รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                               . 

๑.๒             แบบใบเสนอราคา                                                 . 

๑.๓             แบบสัญญาซื้อขาย                                                . 

๑.๔             บทนิยาม                                                                . 

            (๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน                . 

            (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    . 

๑.๕             แบบบัญชีเอกสาร                                                  . 

            (๑) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑                                      . 

            (๒) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒                                    . 

๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  

   ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวย

การบริหารราชการสวนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งให นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น

เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

   ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม           

   ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน

แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                             /๓.หลักฐาน... 
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     ๓.  หลักฐานการเสนอราคา  

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก

ซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน  คือ 

  ๓.๑   สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

   (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

     (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ              

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

     (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสํา เนาหนังสือรับรอง                      

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี                      

ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

    (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

       (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช

สัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

         (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม                    

               (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน               

ขอ ๑.๕(๑)         

   ๓.๒  สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

   (๑)   แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

   (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   (๓)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ ๑.๕ (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 

  ๔.๑ เสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี               

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผู เสนอราคา ใหชัดเจน            

จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข 

เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย ทุกแหง 

    ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา

รวม และราคาตอหนวย หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง

ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น 

ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

           /ราคาที่เสนอ... 

 



 
      - ๓ - 

    
ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   ๓๐    วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา   

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน  ๑๒๑  วัน  นับถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญาซื้อขาย 

      ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะไป 

พรอมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี ้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะยึดไวเปนเอกสาร

ของทางราชการสําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผูมีอํานาจ

ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ    แคตตาล็อก  ผูเสนอ

ราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ  ภายใน    ๗     วัน 

๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน   -   ตัวอยาง (             -             )  

เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  “องคการบริหารสวนตําบล”      

จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  “องคการบริหารสวน

ตําบล” จะคืนใหแก     ผูเสนอราคา 

        ๔.๖  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 

ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

๔.๗  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึง  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๑/๒๕๕๙”      

ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ใน  ๑๓  - ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   .     

ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  ในวันราชการ  ณ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา     และ

ในวันที่   ๒๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ

องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด

สมุทรปราการ   

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละราย

วา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ

ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา

วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  ๑.๔(๒)  และคณะกรรมการฯ 

เชื่อวามีการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจาก

เปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ“องคการบริหารสวนตําบล”จะพิจารณา

ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนี้เปนผูที่ใหความ

รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

           /ผูเสนอราคา... 

 
 



 
      - ๔ - 
 

 ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน

รวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก

คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผู เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ       

คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ        

ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน   

๒๕๕๘.  ตั้งแตเวลา   ๑๐.๐๐    น. เปนตนไป     

                           การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน

แตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ผูวา

ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการ เปดซอง     ใบเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหผูวาราชการจังหวัด  มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ

ราคาดังกลาวได    

๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม    

๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  ๔  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคา  จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือที่ผิดพลาด

ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน

ตอ  “องคการบริหารสวนตําบล”  เทานั้น               

๕.๓  “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการ   ผอนผันในกรณี

ดังตอไปนี ้

(๑)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรบัเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการ 

รับเอกสารสอบราคาของ “องคการบริหารสวนตําบล” 

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด   

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาสอบราคาที ่

เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลง 

ลายมือชื่อพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 

“องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ         

ผูเสนอราคาได  “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ

เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                   /๕.๕ องคการ... 

       



 

 

- ๕ - 

๕.๕  “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาที่ต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคา 

ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  

หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ “องคการบริหารสวนตําบล” เปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด 

ๆ  มิได  รวมทั้ง “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้ง

งาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคา  ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวา  การเสนอราคากระทําไปโดยไม

สุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน   

 ๕.๖ ในกรณีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ

คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบ

ราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  ๑.๔ “องคการบริหาร

สวนตําบล”  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อและ 

“องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ

ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๖.  การทําสัญญาซื้อขาย 

๖.๑  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  ๕  วัน  ทําการ 

ของทางราชการ  นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน

การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  ก็ได          

๖.๒  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  ๕ วันทําการ 

ของทางราชการ  หรือ “องคการบริหารสวนตําบล” เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ  ๖.๑ ผูชนะการ

สอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ “องคการบริหารสวนตําบล” ภายใน ๗  วัน  นับ

ถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได  

ให “องคการบริหารสวนตําบล”  ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

(๑)  เงินสด 

(๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล”  โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญา 

หรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 

(๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

  (๔)   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท เงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ 

ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย        

/หลักประกัน... 
 

 



- ๖ - 

       หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา   

(ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

๗.  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๒๐  ตอวัน 

๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน      

ขอ  ๑.๓  แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา             ไม

นอยกวา   -   ป     -    เดือน  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน     -      วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับการแจงความชํารุดบกพรอง 

๙.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ   

๙.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจาก เงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  . 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา”  ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุดังกลาวแลวเทานั้น  

๙.๒  เมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลง 

ซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขา

มาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดิมอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน 

คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปน

ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ 

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปนของ

ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน     

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 

สงเสริมการพาณิชยนาว ี     

๙.๓  ผูเสนอราคาซึ่ง “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกแลวไมไดทําสัญญาหรือขอตกลง 

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  ๖  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง

จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให

เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๙.๔  “องคการบรหิารสวนตําบล” สงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน 

แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

 

     (นางสาวไพรวัลย  พุมอาศัย) 

                            ผูอํานวยการกองคลัง 

        วันที่  ๑๒  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



 


