
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
เร่ือง สอบราคาซ้ือรถบรรทุก รถยนตสวนกลาง (ดีเซล) 

****************************** 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  มีความประสงคจะสอบราคา

ซื้อรถบรรทุก รถยนตสวนกลาง (ดีเซล)   ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี  
แบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู   เปนกระบะสําเร็จรูป  หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู  เปนราคารวม
เครื่องปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพาสามิต  ประจําปงบประมาณ  2557  ราคากลางในการจัดครั้งนี้  
787,000 .- (-เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-)  

รถบรรทุก รถยนตสวนกลาง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู จํานวน 1 
คัน รายละเอียดดังนี้ 

1. ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 
2. เปนกระบะสําเร็จรูป 
3. หองโดยสารแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 
4. ยกสูง 
5. เบาะหนัง 
6. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
7. เปนราคารวมภาษีสรรพาสามิต 
8. เปนราคารวมจดทะเบียนรถยนต , พ.ร.บ. 
9. การรับประกัน ผูขายตองรับประกัน เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันท่ีผูซื้อไดรับมอบ 
10. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม มอก. 2155-2546 
11. พรอมพนตราสัญลักษณขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   ขนาดกวางยาว   ไมนอยกวา 18  

เซนติเมตร และอักษรช่ือเต็มขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ขนาดสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หรือช่ือยอ
ขนาดสูงไมนอยกวา 7.5 เซนติเมตร พรอมเลขรหัสครุภัณฑติดขางประตูรถยนต โดยใหพนสีขาว เวนแตใชสีขาวแลว
มองไมเห็นชัดเจนใหใชสีอื่นแทน 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้.- 
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อดังกลาว 
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือผูท้ิงงานของทางราช 

การ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา 

ไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา รายอื่นท่ีเขาเสนอราคา ใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

แหลมบัว  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน 
การสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

5. ตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูจําหนาย ผูประกอบหรือผูผลิตมาแสดง 
6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง 

บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็ก 

ทรอนิกส (e-Government Procurement : e-Gp) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ี
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 



           กําหนดยื่นซองสอบราคา   
 -ในวันท่ี  22  มกราคม  2557  ถึงวันท่ี  3  กุมภาพันธ  2557  ระหวางเวลา  08.30 น -16.30น. ณ  ท่ี
ทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   
 -ในวันท่ี  4  กุมภาพันธ  2557   ระหวางเวลา  08.30 น -16.30 น. ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ
การจางระดับอําเภอ  ณ  สํานักงานทองถ่ินอําเภอนครชัยศรี  ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม     
 -กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2557   ต้ังแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป  ณ  ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางระดับอําเภอ  ณ  สํานักงานทองถ่ินอําเภอนครชัยศรี  ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม  
 
           ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.-บาท ไดท่ี สวนการคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลแหลมบัว ระหวางวันท่ี 22  มกราคม  2557  ถึงวันท่ี  4  กุมภาพันธ  2557 ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีเว็บไซต www.gprocurement.go.th และ www.Laembua.go.th  หรือสอบถามทาง
โทรศัพทไดท่ีหมายเลข  0-3498-7089  ในวันเวลาราชการ  

  
ประกาศ   ณ   วันท่ี   21   มกราคม   พ.ศ. 2557 

 
 
 

                  (ลงช่ือ)  
              (นายสงคราม   หวยกรดวัฒนา) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.laembua.go.th/
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เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 1/2557 
เร่ือง สอบราคาซ้ือรถบรรทุก รถยนตสวนกลาง (ดีเซล) 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ลงวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2557 
....................................... 

 
 องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความมี

ความประสงคจะสอบราคาซื้อรถบรรทุก รถยนตสวนกลาง (ดีเซล)   ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ลอ  ปริมาตร
กระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี  แบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู   เปนกระบะสําเร็จรูป  หองโดยสารเปนแบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพาสามิต  ประจําปงบประมาณ  
2557  ราคากลางในการจัดครั้งนี้  787,000 .- (-เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-)  

รถบรรทุก รถยนตสวนกลาง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 
จํานวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้ 

1. ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 
2. เปนกระบะสําเร็จรูป 
3. หองโดยสารแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 
4. ยกสูง 
5. เบาะหนัง 
6. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
7. เปนราคารวมภาษีสรรพาสามิต 
8. เปนราคารวมจดทะเบียนรถยนต , พ.ร.บ. 
9. การรับประกัน ผูขายตองรับประกัน เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันท่ีผูซื้อไดรับมอบ 
10. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม มอก. 2155 - 2546 
11. พรอมพนตราสัญลักษณขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ขนาดกวางยาว  ไมนอยกวา 18  

เซนติเมตร และอักษรช่ือเต็มขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ขนาดสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หรือช่ือ
ยอขนาดสูงไมนอยกวา 7.5 เซนติเมตร พรอมเลขรหัสครุภัณฑติดขางประตูรถยนต โดยใหพนสีขาว เวนแตใชสี
ขาวแลวมองไมเห็นชัดเจนใหใชสีอื่นแทน 
 ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปน ของใหม ไมเคยใชมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะมาใชงานได
ทันที มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2155-2546 และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ี
กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอเสนอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกันหลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคา 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

                             
                                                                                    /2......คุณสมบัติ 
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2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อนี้ 
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง 

เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาเปนธรรมตามขอ 1.5  

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น 

2.5 ตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบหรือผูผลิตมาแสดง  
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับราย 

จายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-Gp) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร 
3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไวนอกซองใบ 
เสนอราคาเปน 2 สวน คือ 
 3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
  (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจํา 
ตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประ 
จําตัว  

(4) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนมูลคา  
เพิ่ม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.6 (1)  
(6) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
     (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ 

ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
     (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6(2)  
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3.3 กําหนดใหผูเสนอราคาตองรับรองเอกสารท่ียื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาวาเอกสารดัง 
กลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา ตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข 

ใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินท่ี
เสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไขหากมีการขูดลบ หรือตกเติม แกไข  
เปล่ียนแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงอยางเดียว โดยเสนอราคา 
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ 
ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ คาใช 
จายอื่น ๆ ท้ังปวงจนกระท่ังสงมอบพัสดุให 
  ราคาท่ีเสนอจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย 

4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบ้ิล 
แค็บ พรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะยึดไว 
เปนเอกสารของทางราชการ 
                สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล          หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ 
แคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วันเพื่อ 
ใชในการทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา  ท้ังนี ้ องคการบริหารสวนตําบล จะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลวองคการบริหารสวน 
ตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา  

4.5 กอนยื่นซองเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา  

4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ 3 ปดผนึกซองใบ 
เสนอราคาใหเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบ

เสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี 1/2557” ยื่นตอ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวในระหวางวันท่ี   

22  มกราคม  2557  ถึงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2557  ระหวางเวลา  08.30 น - 16.30น. ณ  ท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบลแหลมบัว  และในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2557     ระหวางเวลา  08.30 น -16.30 น. ณ  ศูนย

รวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางระดับอําเภอ  ณ  สํานักงานทองถ่ินอําเภอนครชัยศรี  ท่ีวาการอําเภอนครชัย

ศรี  จังหวัดนครปฐม  

     เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา 
เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
                                                                                           /.....หากปรากฏ 
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 หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวา มี
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัด 
รายช่ือผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทาง
ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
 ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเฉพาะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2557  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอ ณ 
สํานักงานทองถ่ินอําเภอนครชัยศรี ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง 
และในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูก 

ตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะไมรับพิจารณาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนของทางราชการเทานั้น 

5.3  องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ 
เอกสารสอบราคาของ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

(2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ 
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา เปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือพรอม 
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา 
หรือองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่น
ใด ท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
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5.5 องคการบริหารสวนตําบล ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุดหรือราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ 

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือการจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญและใหถือวาการตัดสินของ องคการบริหารสวนตําบลเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ัง องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวา
จะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรืออาจใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นเสนอราคาแทน เปนตน 
  5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ 4.6 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมตามขอ 1.5 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคา ท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ 4.6 และ องคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
นั้นเปนผูท้ิงงาน 
  ในกรณีนี้หาก องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาว 

6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
6.1 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของ 

ราชการนับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาตามระบุในขอ 1.3 ก็ได 
  6.2 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ หรือ องคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการ
สอบราคาตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ องคการบริหารสวนตําบลภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและตองทําสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับ รอยละ 5 ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาไดให
องคการบริหารสวนตําบล ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
      (1) เงินสด 
     (2) เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแก องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว โดยเปนเช็คลงวันท่ีทํา 
สัญญาหรือกอนหนานัน้ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 
(4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
ประกันนี้ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  

(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
6.3 องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว จะจายเงินใหแกผูขายท้ังหมด เมื่อผูขายไดสงมอบรถ 

บรรทุก รถยนตสวนกลาง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน ตามท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมบัว ไดตกลงซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับไวถูกตองตามรายการ โดย
ผูขายไดมอบใบทะเบียนโอนใหองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวเปนท่ีเรียบรอยแลว                                    
                                                                                                           /7.....อัตราคาปรับ 
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7. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.20 ของสัญญาซื้อขายตอวัน 

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3  

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา..2..ป 
นับถัดจากวันท่ีผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ๆ 
9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวไดรับอนุมัติเงินจัดซื้อ 

แลวเทานั้น 
  9.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อส่ิง   
ของตามแบบสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันท่ีผูขายส่ังหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปน
ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ 
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาต เชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสง 
เสริมการพาณิชยนาวี 
  9.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตก 
ลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว อาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
 
 
 
 

21 มกราคม 2557 
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