
                                      

         
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ตื่น 

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร 

จ านวน 11 รายการ   

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

************************* 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม ่ มคีวามประสงค์จะสอบ

ราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร  จ านวน 11 รายการ  งบประมาณ 

1,234,294.- บาท(หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสองรอ้ยเก้าสิบสีบ่าทถ้วน)  ดังนี้ 

1. ท่อ PVC ขนาด ½”(4หุน)                                          จ านวน           360 ท่อน 

2. ท่อ PVC ขนาด 6 หุน(ช้ัน 8.5บาน)                              จ านวน       1,860 ท่อน 

3. ท่อ PVC ขนาด 1 นิว้(ช้ัน 8.5บาน)                              จ านวน          961 ท่อน 

4. ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิว้(ช้ัน 8.5บาน)                           จ านวน      1,515 ท่อน 

5. ท่อ PVC ขนาด 2 นิว้(ช้ัน 8.5บาน)                              จ านวน      2,750 ท่อน 

6. ท่อ PVC ขนาด 3 นิว้(ช้ัน 8.5บาน)                              จ านวน            15 ท่อน 

7. ท่อ PVC ขนาด 4 นิว้(ช้ัน 8.5บาน)                              จ านวน            25 ท่อน 

8. ท่อ PVC ขนาด 6 นิว้(ช้ัน 8.5บาน)                              จ านวน            92 ท่อน 

9. ท่อ PVC ขนาด 8 นิว้(ช้ัน 8.5บาน)                              จ านวน            12 ท่อน 

10.ถังเก็บน้ าขนาด 2,000 ลิตร                                      จ านวน            42 ถัง 

                   11.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                                                จ านวน          140 ถุง                                           

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 1.243,294.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาท) 

หมายเหตุ  วัสดุที่ด าเนินการจัดซื้อดังกล่าว ตอ้งผ่านการก าหนดมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรมจาก

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม โดยมีการแสดงเครื่องหมายชัดเจนที่ตัววัสดุ  

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้มอีาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรอืหนว่ยงานบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจง้เวียนชื่อผูท้ิง้งานแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติิบุคคลหรือ

บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่ 

รัฐบาลของผูเ้สนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 
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4.  ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องคก์าร 

บริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคา

อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซือ้ครั้งนี้ 

5.  บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับ 

รายจ่ายหรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6.  บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนนิการจัดซื้อ 

จัดจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-_GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติเบือ้งตน้ในการจา้งของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคาระหว่าง  วันที ่ 14 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม   

2560  ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแมต่ื่น ในวันและเวลาราชการ และวันที่   31  

กรกฎาคม  2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภออมก๋อย ช้ันที่ 2 และท าการเปิดซองสอบราคา ใน

วันที่ 1 สิงหาคม  2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภออมก๋อย ชัน้ที่ 2 

         ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)   

ได้ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมต่ื่น อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม ่ ระหว่างวันที่ 14  กรกฎาคม 

2560 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 052-005990 ในวันและเวลา

ราชการหรอื www.maetuen.go.th 

    ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2560 

 

 

 

                        (ลงชื่อ) 

               (นายจ าลอง  ปันดอน) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 
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เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  002/2560 
เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2560 

 ******************************* 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  อ าเภออมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อ 
วัสดุ เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร จ านวน 11 รายการ 

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ล าดับ รายการ จ านวน 

1 ท่อ PVC ขนาด 1/2”( 4 หุน) 360 ท่อน 

2 ท่อ PVC ขนาด 6 หุน (ชั้น 8.5 บาน) 1,860 ท่อน 

3 ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว (ชั้น 8.5 บาน) 961 ท่อน 

4 ท่อ PVC  ขนาด 1.5  นิ้ว (ชั้น 8.5 บาน) 1,515 ท่อน 

5 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 8.5 บาน) 2,750 ท่อน 

6 ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว (ชั้น 8.5 บาน) 15 ท่อน 

7 ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว (ชั้น 8.5 บาน) 25 ท่อน 

8 ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว (ชั้น 8.5 บาน) 92 ท่อน 

9 ท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว (ชั้น 8.5 บาน) 12 ท่อน 

10 ถังเก็บน้ ามันขนาด 2,000 ลติร 42 ถัง 

11 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 140 ถุง 

ราคากลางจ านวนเงิน  1,243,294.00บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)  

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

  ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
        ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

           ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
        ๑.๓  แบบบัญชีเอกสาร 
        ๑.๔  ....................................... 
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                   ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

                      ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  
 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา 

หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย     เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                    ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ (กรณีโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป) 
                    ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรณีโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสน
บาท) ขึ้นไป) 
                    ๒.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ (กรณีโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้า
แสนบาท)  ขึ้นไป) 

2.๘. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบ
หรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย 

                 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองสอบราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ   
   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
     (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
      (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)  
     (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากร 
แสตมป์ ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน บัญชีรายการเอสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 
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   ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
     (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
     (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
     (๓) บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา  
     ๔.   การเสนอราคา 

      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี
เงือ่นไข  ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก  
เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่งเพียง
ราคาเดียว   โดยเสนอราคารวม และ/หรือราคาต่อหน่วย และ/หรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  

    ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 

   ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  15  วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย 

    ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ของวัสดุท่อน้ าประปา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

  ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบรา
คามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาตรวจสอบ ภายใน  ๕  วนั 
    ๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

                    ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  
002/2560  ” โดยยื่นต่อคณะกรรมการรับในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 – 28 กรกฎาคม 2560   ในวัน
เวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  และ ในวันที่ 31 
กรกฎาคม  2560  ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภออมก๋อย  (ชั้นที่ 2)  เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบ
ราคาโดยเด็ดขาด 

 

 



-4- 

  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า   มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่
จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการซื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ ที่ว่าการอ าเภออมก๋อย (ชั้นที่ 2)   ในวันที่  1  สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  09.3๐ น.เป็นต้นไป 

  ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

   ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม  

   ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย    หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น  

   ๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก  เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

  ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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 ๕.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอ
ราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

  ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่าผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

  ๖.   การท าสัญญาซื้อขาย 
   ๖.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕  วันท าการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญา ก็ได้ 

๖.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันท า
การของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ  ๖.๑  ผู้
ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา กับองค์การบริหารส่วนต าบล  ภายใน   ๗   วัน   
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่
สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา  หรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน  ๓   วันท าการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
(๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา   (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

๗. อัตราค่าปรับ 

   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ   ๐.๑๐   ต่อวัน 
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๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบ แล้วแต่กรณี  
จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะในเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน นับถัด
จากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการเปลี่ยนแปลงสินค้าให้ ภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่อง 

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
                       ๙.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 การลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ 
จากเงินงบประมาณจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕60   
                       ๙.๒   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี้ 

  (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน                 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน  นับตัง้แต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

  (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย      ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

  (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชนาวี  

  ๙.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือ ข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการ  ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๖ องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจพิจารณาเรียกร้อง ให้ชดใช้
ความเสียหาย   (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  ๙.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

วันที่  14 เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕60 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                        (นายจ าลอง  ปันดอน) 

                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

 
 


