
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
เรื่อง  สอบราคาซือ้ท่อระบายน้ํา 

…………………………… 
          ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  จะดําเนินการจัดซ้ือท่อระบายน้ํา สําหรับใช้ในการ
แก้ปัญหาน้ําท่วมในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนในตําบลฉลอง  ราคากลาง  266,0๐๐.- บาท (- สองแสนหก-
หม่ืนหกพันบาทถ้วน -)  กําหนดส่งมอบ  30   วัน  รายละเอียดดังนี้ 

1. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. จํานวน        1  ท่อน 
2. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. จํานวน    113  ท่อน 
3. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. จํานวน    213  ท่อน 
4. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. จํานวน      38  ท่อน 
5. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. จํานวน      13  ท่อน 

     

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกล่าวโดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานมาแสดง

ด้วย กรณีได้รับมอบอํานาจต้องทําหนังสือมอบอํานาจมาแสดงด้วย 
๒.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนท้องถ่ินในขณะท่ียื่นซองสอบราคา    
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลฉลอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี 29  กรกฎาคม ๒๕๕8 ถึงวันท่ี  14  สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง อําเภอ         
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และในวันท่ี  3  สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา ๐8.๓๐ น. ถึง ๑6.3๐ น. ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา
ในวันท่ี  17  สิงหาคม  ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา 10.๓๐ น. ถึงเวลา ๑1.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
หรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ 

  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคา 500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ท่ีกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง ในวันท่ี ๒9 กรกฎาคม ๒๕๕8 ถึงวันท่ี 14  สิงหาคม ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๕-๔๑๓๗ ใน
วันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.chalong.go.th 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   29   เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 

                                 

      (ลงชื่อ) 
                                                                         (นายสุนทร  ใจห้าว) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  



 
 
                    
 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  2 / ๒๕๕8 
การจัดซื้อท่อระบายน้ํา 

ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนตําบลฉลอง ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2558 
………………………………… 

องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตําบล”มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจะดําเนินการจัดซ้ือท่อระบายน้ํา  สําหรับใช้ในการแก้ปัญหาน้ําท่วมในช่วงหน้าฝนให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลฉลอง ราคากลาง  266,0๐๐.-บาท (- สองแสนหกหม่ืนหกพันบาทถ้วน -)  กําหนดส่ง
มอบ  30  วัน  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. จํานวน        1  ท่อน 
2. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. จํานวน    113  ท่อน 
3. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. จํานวน    213  ท่อน 
4. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. จํานวน      38  ท่อน 
5. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. จํานวน      13  ท่อน 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ใน
สภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้โดยมีข้อแนะนํา
และข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
    ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
    ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
    ๑.๓  แบบสัญญาซ้ือขาย 
    ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน  
          (๑)  หลักประกันสัญญา 
    ๑.๕  บทนิยาม 
 (๑)  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑)  เอกสารส่วนท่ี ๑ 
 (๒)  เอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซ้ือดังกล่าว 
๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน  เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 

 
 

/2.4 ผู้เสนอราคา... 
 
 



- 2 - 
 
2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วนคือ 
  ๓.๑  สว่นท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานานควบคุมพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน (1) 
   (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
   (๔)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) 
 
  ๓.๒  ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔  
   (๒)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (๓)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒)  
    

 ๔.  การเสนอราคา 
๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข 

ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ี
เสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

 
 

/4.2 ผู้เสนอราคา... 
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๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา

รวม หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดย
คิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุ  
                  ราคาท่ีเสนอ จะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 6๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
  ๔.๔  ผู้เสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไปพร้อมใบ
เสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตําบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ                         

   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาท่ีเข้าสอบราคา  หากคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน  ๑  วัน 
  ๔.๕  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 
  ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี   2/
๒๕๕8  การจัดซ้ือท่อระบายน้ํา  กําหนดยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองในวันท่ี  29  เดือน กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕8  ถึงวันท่ี  14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึง๑๖.๓๐ น. (เว้น
วันหยุดราชการ) ณ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง และในวันท่ี  3  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8  
ตั้งแต่เวลา 08.๓๐ ถึง 16.3๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอําเภอ  ท่ีว่าการอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ห้องท้องถ่ินอําเภอสิชล) เม่ือพ้นกําหนดเวลา
ยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกและองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
 
 

/ผู้เสนอราคา... 
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  ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นท่ีสุด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี  17  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา 10.๓๐ 
น. ถึง ๑1.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ               ท่ีว่าการอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ห้องท้องถ่ินอําเภอสิชล) 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว  

 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย  
หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กํากับไว้  

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะได้รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

/5.5 องค์การ... 
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๕.๕  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาย ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

  

 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๖.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการนับแต่วันทําข้อตกลงซ้ือ  องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓  ก็ได้       
  ๖.๒  ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนใน  ๕ วันทําการของ
ราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตาม ข้อ ๖.๑  ผู้ชนะการสอบ
ราคาจะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน ๗ วันนับ
ถัดจากท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของท่ีสอบราคา
ได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑)  เงินสด 
(๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันท่ี

ท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓ วันทําการ 
(๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้า

ประกันดังระบุใน ข้อ ๑.๔ 
(๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๕)  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 

 ๗.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ต่อวัน  
 
 ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุใน ข้อ 
๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาไม่                     
น้อยกว่า    30    วัน     -   เดือน      -     ปี  นับถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบ  โดยผู้ขาย
ต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  …3…  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุด
บกพร่อง 
 

         
         /๙. ข้อสงวนสิทธิ์... 
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๙.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๙.๑  เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ได้มาจาก  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน  ค่าวัสดุก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ

จากการจ่ายขาดเงินสะสมแล้วเท่านั้น 
๙.๒  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ

สิ่งของตามเอกสารสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคา  ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
    (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (๒)  จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรื่ออ่ืนท่ีมิใช่ เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
    (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
  ๙.๓  ผู้เสนอราคาซ่ึงกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กําหนดไว้ในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๙.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 
 
 
 

                                                  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
  

             อิษยา  บุญเหลือ 

                              วันท่ี    29   เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
เรื่อง  สอบราคาซือ้ท่อระบายนํ้า 

…………………………… 
          ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  จะดําเนินการจัดซ้ือท่อระบายน้ํา สําหรับใช้ในการ
แก้ปัญหาน้ําท่วมในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนในตําบลฉลอง  ราคากลาง  266,0๐๐.- บาท (- สองแสนหก-
หม่ืนหกพันบาทถ้วน -)  กําหนดส่งมอบ  30   วัน  รายละเอียดดังนี้ 

1. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. จํานวน        1  ท่อน 
2. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. จํานวน    113  ท่อน 
3. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. จํานวน    213  ท่อน 
4. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. จํานวน      38  ท่อน 
5. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. จํานวน      13  ท่อน 

     

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกล่าวโดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานมาแสดง

ด้วย กรณีได้รับมอบอํานาจต้องทําหนังสือมอบอํานาจมาแสดงด้วย 
๒.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนท้องถ่ินในขณะท่ียื่นซองสอบราคา    
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลฉลอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี 29  กรกฎาคม ๒๕๕8 ถึงวันท่ี  14  สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง อําเภอ         
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และในวันท่ี  3  สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา ๐8.๓๐ น. ถึง ๑6.3๐ น. ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา
ในวันท่ี  17  สิงหาคม  ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา 10.๓๐ น. ถึงเวลา ๑1.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
หรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ 

  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคา 500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ท่ีกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง ในวันท่ี ๒9 กรกฎาคม ๒๕๕8 ถึงวันท่ี 14  สิงหาคม ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๕-๔๑๓๗ ใน
วันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.chalong.go.th 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   29   เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 

                                 

      (ลงชื่อ) 
                                                                         (นายสุนทร  ใจห้าว) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  



 
 
                    
 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  2 / ๒๕๕8 
การจัดซื้อท่อระบายน้ํา 

ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนตําบลฉลอง ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2558 
………………………………… 

องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตําบล”มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจะดําเนินการจัดซ้ือท่อระบายน้ํา  สําหรับใช้ในการแก้ปัญหาน้ําท่วมในช่วงหน้าฝนให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลฉลอง ราคากลาง  266,0๐๐.-บาท (- สองแสนหกหม่ืนหกพันบาทถ้วน -)  กําหนดส่ง
มอบ  30  วัน  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. จํานวน        1  ท่อน 
2. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. จํานวน    113  ท่อน 
3. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. จํานวน    213  ท่อน 
4. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. จํานวน      38  ท่อน 
5. ท่อระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. จํานวน      13  ท่อน 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ใน
สภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้โดยมีข้อแนะนํา
และข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
    ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
    ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
    ๑.๓  แบบสัญญาซ้ือขาย 
    ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน  
          (๑)  หลักประกันสัญญา 
    ๑.๕  บทนิยาม 
 (๑)  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑)  เอกสารส่วนท่ี ๑ 
 (๒)  เอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกล่าว 
๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ  และได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน  เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 

 
 

/2.4 ผู้เสนอราคา... 
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2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วนคือ 
  ๓.๑  สว่นท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานานควบคุมพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน (1) 
   (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
   (๔)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) 
 
  ๓.๒  ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔  
   (๒)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (๓)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒)  
    

 ๔.  การเสนอราคา 
๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเง่ือนไข 

ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ี
เสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

 
 

/4.2 ผู้เสนอราคา... 
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๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา

รวม หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดย
คิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุ  
                  ราคาท่ีเสนอ จะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 6๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
  ๔.๔  ผู้เสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไปพร้อมใบ
เสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตําบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ                         

   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาท่ีเข้าสอบราคา  หากคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน  ๑  วัน 
  ๔.๕  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
สอบราคา 
  ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี   2/
๒๕๕8  การจัดซ้ือท่อระบายน้ํา  กําหนดยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองในวันท่ี  29  เดือน กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕8  ถึงวันท่ี  14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึง๑๖.๓๐ น. (เว้น
วันหยุดราชการ) ณ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง และในวันท่ี  3  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8  
ตั้งแต่เวลา 08.๓๐ ถึง 16.3๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอําเภอ  ท่ีว่าการอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ห้องท้องถ่ินอําเภอสิชล) เม่ือพ้นกําหนดเวลา
ยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกและองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
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  ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นท่ีสุด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี  17  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา 10.๓๐ 
น. ถึง ๑1.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ               ท่ีว่าการอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ห้องท้องถ่ินอําเภอสิชล) 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว  

 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย  
หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กํากับไว้  

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะได้รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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๕.๕  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาย ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

  

 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๖.๑  ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการนับแต่วันทําข้อตกลงซ้ือ  องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓  ก็ได้       
  ๖.๒  ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนใน  ๕ วันทําการของ
ราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตาม ข้อ ๖.๑  ผู้ชนะการสอบ
ราคาจะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน ๗ วันนับ
ถัดจากท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของท่ีสอบราคา
ได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑)  เงินสด 
(๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันท่ี

ท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓ วันทําการ 
(๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้า

ประกันดังระบุใน ข้อ ๑.๔ 
(๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๕)  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 

 ๗.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ต่อวัน  
 
 ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุใน ข้อ 
๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาไม่                        
น้อยกว่า    30    วัน     -   เดือน      -     ปี  นับถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบ  โดยผู้ขาย
ต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  …3…  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุด
บกพร่อง 
 

         
         /๙. ข้อสงวนสิทธิ์... 

       



- ๖ - 
 

๙.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๙.๑  เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ได้มาจาก  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน  ค่าวัสดุก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ

จากการจ่ายขาดเงินสะสมแล้วเท่านั้น 
๙.๒  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ

สิ่งของตามเอกสารสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคา  ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
    (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (๒)  จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรื่ออ่ืนท่ีมิใช่ เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
    (๓)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
  ๙.๓  ผู้เสนอราคาซ่ึงกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กําหนดไว้ในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๙.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 
 
 
 

                                                  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
  

             อิษยา  บุญเหลือ 
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