
 

   

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน   

……………………………… 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวน  8  
รายการ ราคากลางในการจัดซ้ือเป็นเงินทั้งส้ิน  112,000.00  บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน)   มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
 3. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคําส่ังให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
บางใบไม้ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซื้อครั้งน้ี   

  กําหนดให้ยื่นซองสอบราคา ในวันที่   18 สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และกําหนดให้ย่ืนซองสอบราคา ในวันที่  21  สิงหาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ   
(ห้องสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี)  ช้ัน 3 ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

 และกําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  1  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป   ณ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ห้องสํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี)  ช้ัน 3 ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   และจะไม่รับซองในวัน
เปิดซองโดยเด็ดขาด   

 ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือในราคาชุดละ  100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ในวันที่  18 สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2558 ต้ังแต่เวลา 
08.30 น.–16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.bangbaimai.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 – 7729-2916 ต่อ  102 ในวันและเวลาราชการ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  18   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558 
 

               (นายจําลอง เมืองราช) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 



 

   

ตรารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน  8  รายการ 
    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สํานักงานปลัด, กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้   

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    117,100.00  บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

3.  วันที่กําหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)   14 สิงหาคม  2558  
     3.1  ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน  8  รายการ  รวมเป็นทั้งส้ิน  112,000.00  บาท   
            (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
      4.1  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี 2558  สํานักงานงบประมาณ  ฉบับ มีนาคม  2558 
      4.2  ร้านเฟอร์นิเจอร์ลิฟว่ิง  จํากัด    
      4.3  ร้านธันชนก เฟอร์นิเจอร์   
      4.4  ร้านธนดลเฟอร์นิเจอร ์   

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   
        5.1  นางจุรีย์   ศรีสว่าง           ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัด                   ประธานกรรมการ 
        5.2  นายมณเฑียร  คงจรัส        ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ   
        5.3  นางสาวผ่องพรรณ  ช่วยเรือง ตําแหน่งบุคลากร                                กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายละเอียดครุภัณฑ์สํานักงาน  
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบางใบไม้  ลงวันที่  18  สิงหาคม  2558 

1. ชุดรับแขก  จํานวน  1  ชุด  งบประมาณต้ังไว้ 40,000.00  บาท 
 - โต๊ะกลาง จํานวน  1  โต๊ะ 
 - โซฟาหุ้มเบาะขนาดไม่น้อยกว่า 3 ที่น่ัง  จํานวน  1  ตัว 
 - โซฟาหุ้มเบาะขนาดไม่น้อยกว่า 1 ที่น่ัง  จํานวน  2  ตัว 

2. โต๊ะโฟเมก้าขาวแบบพับขา งบประมาณตั้งไว้  12,500.00  บาท 
 - โต๊ะโฟเมก้าขาวแบบพับขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
60 ซม. จํานวน  5  ตัว 

3. โต๊ะวิทยากรพร้อมเก้าอี้  งบประมาณตั้งไว้  6,000.00  บาท 
 - โต๊ะวิทยากรพร้อมเก้าอ้ี  จํานวน  1  ชุด 

4. แท่นบรรยาย (โพเด้ียม)   งบประมาณตั้งไว้  20,000.00  บาท 
 - แทนบรรยาย(โพเด้ียม) จํานวน  2  แท่น 

5. เก้าอี้บุนวม     งบประมาณตั้งไว้  5,600.00  บาท 
 - เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง  จํานวน  2  ตัว 

6. ตู้เหล็ก   งบประมาณตั้งไว้  8,000.00  บาท 
 - ตู้เหล็กขนาด 20 ช่อง จํานวน  2  ตู ้

7. โต๊ะทํางานแบบไม้พร้อมเก้าอ้ีบุนวม  งบประมาณตั้งไว้  10,000.00  บาท 
 - โต๊ะทํางานแบบไม้  จํานวน  1  ตัว 
 - เก้าอี้บุนวมพร้อมที่วางแขน  จํานวน  1  ตัว 

8.  โต๊ะหมู่บูชา  จํานวน 1  ชุด  ราคา ชุดละ  9,900.00  บาท 
 - ทําด้วยไม้สัก  ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด  9  น้ิว 
 - มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
 - มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ช้ิน 
 
 
 
 
 
 



 

   

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  2/2558 
เร่ือง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน   

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
ลงวันที ่ 18   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
...................................................................... 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล”  มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวน  8  รายการ  ประกอบด้วย   
 1. ชุดรับแขก  จํานวน  1  ชุด   
 2. โต๊ะโฟเมก้าขาวแบบพับขา  จํานวน  5  ตัว    
 3. โต๊ะวิทยากรพร้อมเก้าอี ้ จํานวน  1  ชุด   
 4. แท่นบรรยาย (โพเดี้ยม)  จํานวน  2  แท่น 
 5. เก้าอี้บุนวม   จํานวน  2  ตัว  
 6. ตู้เหล็ก  จํานวน  2  ตู ้ 
 7. โต๊ะทํางานแบบไม้พร้อมเก้าอี้บุนวม จํานวน  1  ชุด 
 8.  โต๊ะหมู่บูชา  จํานวน 1  ชุด   

   ราคากลางในการจัดซื้อคร้ังนี้ เป็นเงิน 112,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน)   

 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้
 1. ชุดรับแขก  จํานวน  1  ชุด  งบประมาณต้ังไว้ 40,000.00  บาท 
  - โต๊ะกลาง จํานวน  1  โต๊ะ 
  - โซฟาหุ้มเบาะขนาดไม่น้อยกว่า 3 ที่น่ัง  จํานวน  1  ตัว 
  - โซฟาหุ้มเบาะขนาดไม่น้อยกว่า 1 ที่น่ัง  จํานวน  2  ตัว 
 2. โต๊ะโฟเมก้าขาวแบบพับขา งบประมาณตั้งไว้  12,500.00  บาท 
  - โต๊ะโฟเมก้าขาวแบบพับขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูง 
     ไม่น้อยกว่า 60 ซม. จํานวน  5  ตัว 
 3. โต๊ะวิทยากรพร้อมเก้าอี้  งบประมาณตั้งไว้  6,000.00  บาท 
  - โต๊ะวิทยากรพร้อมเก้าอ้ี  จํานวน  1  ชุด 
 4. แท่นบรรยาย (โพเด้ียม)   งบประมาณตั้งไว้  20,000.00  บาท 
  - แทนบรรยาย(โพเด้ียม) จํานวน  2  แท่น 
 5. เก้าอี้บุนวม     งบประมาณตั้งไว้  5,600.00  บาท 
  - เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง  จํานวน  2  ตัว 
 6. ตู้เหล็ก   งบประมาณตั้งไว้  8,000.00  บาท 
  - ตู้เหล็กขนาด 20 ช่อง จํานวน  2  ตู ้
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 7. โต๊ะทํางานแบบไม้พร้อมเก้าอ้ีบุนวม  งบประมาณตั้งไว้  10,000.00  บาท 
  - โต๊ะทํางานแบบไม้  จํานวน  1  ตัว 
  - เก้าอี้บุนวมพร้อมที่วางแขน  จํานวน  1  ตัว 
 8.  โต๊ะหมู่บูชา  จํานวน 1  ชุด  ราคา ชุดละ  9,900.00  บาท 
  - ทําด้วยไม้สัก  ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด  9  น้ิว 
  - มีฐานรองโต๊ะหมู่ 

 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
        1.1 รายละเอียดคุณลักษณะ 
        1.2 แบบใบเสนอราคา 
        1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
       1.4 แบบหนังสือค้ําประกันหลักประกันสัญญา  
   (1) หลักประกันสัญญา 
   (2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
  1.5 บทนิยาม 
   (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
          2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซ้ือ  
      2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง 
เวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ   
       2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
       2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธ์ิหรือความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 
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       3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชี    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
  (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ( 1 ) 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย,์ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน,สําเนาทะเบียนบ้าน,หนังสือมอบ
อํานาจ, สําเนาใบทะเบียนมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1) 

       3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
  (1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
  (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่  ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนามใบเสนอราคาแทน 
  (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)  

  4. การเสนอราคา 
       4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง 
จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
       4.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วยและหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นตัวสําคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงเอาไว้แล้ว 
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จนกระทั้งส่งมอบพัสดุ ให้ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมือง จังหวัด         
สุราษฎร์ธาน ี
 ราคาที่เสนอ จะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
       4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
       4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ีองค์การบริหารส่วนตําบล
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํา
นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อกผู้
เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน  
        4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา    
       4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ    โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ
เลขที่ 2/2558”    ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่  18 สิงหาคม  2558   ถึงวันที่  31 สิงหาคม  2558 ตั้งแต่
เวลา  08.30  น ถึงเวลา  16.30  น. ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และในวันที่  24 สิงหาคม  2558 ย่ืน ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ห้องสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอเมืองสุราษฎร์
ธาน)ี ชั้น 3 ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี ต้ังแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.   

เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  แต่ละรายว่าเป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่าผู้เสนอ
ราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามี
การการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก     และ ...องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางใบไม้...  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้
ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้
มีการกระทําดังกล่าว 
 

/ผู้เสนอราคา..... 
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 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  
(ห้องสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) ชั้น 3 ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี 
ในวันที่  1  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง และในกรณี
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้                                

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
       5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาของผู้เสนอราคารายน้ัน  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิด 
พลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ของทางราชการเท่าน้ัน 
       5.3  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปน้ี 
  1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด หรือ 
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
 
 

/5.4 ในการตัดสิน..... 
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       5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ  
องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธ์ิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 
       5.5  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือ ราคาหน่ึงราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางการเป็น
สําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน    ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการ
เสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น 
       5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้  ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อื่น ณ วันสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ 1.5   องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือ  ตามข้อ 4.6  และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
น้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
  

 6. การทําสัญญาซื้อขาย 
  6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา  สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน  ภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ  นับแต่วันทําข้อตกลงซ้ือ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได ้
  6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบ
ราคาจะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตําบล   ภายใน 7 วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาส่ิงของที่
สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
  1 ) เงินสด 
  2 ) เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญา  หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
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  3 ) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.4 
  4 ) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
  5 )  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 

 7. อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายตามข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 

 8. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบ  ดังระบุไว้ในข้อ 
1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า – ปี  -  เดือน  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม  
ภายใน 15 วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
       9.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครัง้น้ีได้มาจากเงิน งบประมาณประจําป ีพ.ศ. 2558    

การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 แล้วเท่าน้ัน  
     9.2  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือส่ิงของตาม
สอบราคาซ้ือแล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนําของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของน้ันต้องนําเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังน้ี 
  (1) แจ้งการส่ังหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางนํ้า
และพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ ผู้ขายส่ังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
  (2) จัดการให้ส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชย์นาวีให้บรรทุก
ส่ิงของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
พาณิชย์นาวี 

/9.3 ผู้เสนอราคา...... 
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     9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     9.4  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
    องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้
 
 
           ลงวันที่  18  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


