
 
เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  1 /2559 

 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 21 ชุด    
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) ติดตั้งบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่6และหมู่7 (เสริมระหว่างโคมเก่าที่
ติดตั้งไว้แล้ว) 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล   
ลงวันที่  15  มีนาคม  2559 

………………………………………………. 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีความ
ประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 21 ชุด (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ติดตั้งบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่6และหมู่7 (เสริม
ระหว่างโคมเก่าท่ีติดตั้งไว้แล้ว) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของ
เก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  โดยมีข้อแนะน า   และ ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบใบเสนอราคา 
1.2 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.3 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
(2) หลักประกันซอง 

1.4 บทนิยาม 
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.5 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

1.6 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ 

หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติ
บุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.4 ผู้เสนอราคาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าชุมพล 

2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ. วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ1.5  
          2.6 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
จ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 

/2.7 บุคคลธรรมดา...... 
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  2.7  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovenementProcurerment:e-GP) ตามข้อ 16 ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่กรณีจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบ 

เสนอราคาเป็น 2 ส่วน  คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมส าเนารับรองถูกต้อง 
(4) หนังสือรับรองวัตถุประสงค์พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2 ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) แคตตาล็อกตัวจริงหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะของโคมไฟส่องสว่างชนิด LED        

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 21 ชุด (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ที่เสนอราคามาประกอบการพิจารณาในวัน
ยื่นซอง  ตามข้อ 4.4 

      (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
       (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.5 (2) 

      4. การเสนอราคา 
      4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวน
เงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม  
แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดย เสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืนค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถานที่ (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

/ทะเบียน และ.... 
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     ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   90  วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  60 วัน   นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะของ     
โคมไฟส่องสว่างชนิด LED  ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 21 ชุด  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)  ไปพร้อมใบ
เสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้   “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
      ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดย 
ผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  3 วัน 
      4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน…1...ชุด  เพ่ือใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว“องค์การบริหาร
ส่วนต าบล” จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
         4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
        4.7 ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง          
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ     
เลขที่   1 / 2559  “โดยส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซอง
สอบราคา  ยื่นตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  15-29 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังนี้ 

- วันที่   15  มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอโพธาราม 
 - วันที ่ 16-29 มีนาคม  2559  ณ  ส่วนกองคลัง ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล    
เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.4 (1)  ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิด
ซองใบเสนอราคา  เวลา 10.00 น. 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  
มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.4(2)  และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก  และ”องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

/ ผู้เสนอราคา.... 
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 ผู้ เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอร าคาเพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน   
3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับกาคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับ      
อ าเภอโพธาราม ในวันที่ 30 มีนาคม 2559  ตั้งแต่เวลา  10.20 น. เป็นต้นไป 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อม ไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา   
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5.  หลักประกันซอง 
 ผู้ ป ระสงค์ จะ เ สนอราคาต้ อ งวา งหลั กประกัน ซองพร้ อมกับการยื่ นซอง เ สนอราคา                
จ านวน 79,706บาท (-เจ็ดหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน-)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองเสนอราคา ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันให้      
ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  5.1  เงินสด 
  5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
  5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 
1.5 (1) 
  5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
  5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามข้อนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะคืนให้ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มี
สิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มี
สิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1ในการสอบราคาครั้งนี้ “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ   “องค์การบริหารส่วนต าบล” เท่านั้น 

/ 6.3 “องค์การบริหาร.... 
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  6.3 “องค์การบริหารส่วนต าบล” ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา        
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการ
ซื้อเอกสารสอบราคาของ” องค์การบริหารส่วนต าบล” 
  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ 

6.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  6.5 “องค์การบริหารส่วนต าบล” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้    เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ”องค์การบริหารส่วนต าบล”         เป็น
เด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้ง “องค์การบริหารส่วนต าบล”           จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
  6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้ เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน   ณ   วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.4 “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และ “องค์การบริหารส่วนต าบล” 
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

    7. การท าสัญญาซื้อขาย 
      7.1ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน  ท าการของ

ทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.2 ก็ได้ 

 7.2 กรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของ
ทางราชการ หรือ “องค์การบริหารส่วนต าบล” เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1    
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.2  กับ  “องค์การบริหารส่วน 

 
/ ต าบล”ภายใน 7 วัน 
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ต าบล” ภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น

จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้ ”องค์การบริหารส่วนต าบล”  ยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้         

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ 

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
 (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.3(1) 

(4)หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.3(1) 

 (5)พันธนบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

8. การจ่ายเงิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินให้ผู้ขายดังนี้ 
งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของราคาสินค้า  เมื่อผู้ขายได้ท าการส่งมอบ

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 21 ชุด             
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) ครบถ้วนถูกต้อง  ตามสัญญาหรือข้อตกลง และคณะกรรมการได้ท าการตรวจรับ
ถูกต้องแล้ว 

9.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 อัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน 

10.การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.2  

แล้วแต่กรณี  ผู้ขายจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องโคมไฟส่องสว่างชนิด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 21 ชุด (ตามแบบ อบต.ก าหนด) อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
นับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบสิ่งของ  และเมื่อเกิดความช ารุดเสียหายผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

          11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
 11.1 เมื่อ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง ที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 
 

/(2)จัดการให้สิ่ง..... 
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(2)จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักคณะกรรมการส่งเสริมการ 
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ 
พาณิชนาวี 
 11.2 ผู้เสนอราคาซึ่ง “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ7  “องค์การบริหารส่วนต าบล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 11.3 “องค์การบริหารส่วนต าบล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี) 
 
      องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 
 
 
 
                    (นางวันเพ็ญ    มีจิตต์ ) 
                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
             15  มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


