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ประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลบางหิน 
เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์

............................................ 
  องค์การบริหารส่วนตาํบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  มีความประสงคจ์ะสอบ
ราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์สาํหรับงานประมวลผล จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 84,000  บาท 
โดยมีคุณลักษณะสําคัญของเครื่อง ดังนี ้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า  
 2.5GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย   

                 -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า  512 MB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 4 GB  

               -มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรอืดกีว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 500 GB จํานวน 1 หนว่ย 
-มี DVD-RW หรือดกีว่า จํานวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง  
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18นิ้ว จํานวน 1 หน่วย  

2. เครือ่งพิมพแ์บบเลเซอร ์ จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ 5,200 บาท เป็นเงนิ  15,600  บาท  โดยมีคุณลักษณะ
สําคัญของเครือ่ง ดังนี ้
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 600 x 600 dpi  
  -มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี 
  -มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
  -มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1  x USB 2.0 หรือดกีว่า  
 -สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่  น้อยกว่า 250 แผ่น  
3. เครือ่งควบคมุและสํารองไฟฟ้า จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 23,100 บาท โดยมีคุณลกัษณะ
สําคัญของเครือ่ง ดังนี ้
  -มีกําลังไฟฟ้าดา้นนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า  
  -สามารถสํารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาท ี
4. เครือ่งคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน  68,000 บาท โดยมี คุณลักษณะ
สําคัญของเครือ่ง ดังนี ้
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีความเรว็สัญญาณนาฬกิาไม่น้อยกว่า 2.4GHzหรือดกีวา่ จํานวน1หนว่ย 
 -  มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีม่ีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า  128  MB 
 -  มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด DDR3 หรือดกีว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB 
 -  มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล  (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 250 GB หรือมี  
Solid State Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  30 GB จํานวน 1 หน่วย 
 -  มี  DVD-RW  หรือดกีว่า  จาํนวน 1 หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่ายแบบ10/100/1,000  Mbps  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ชอ่ง 
 -  มีจอภาพแบบ LCD มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้ จํานวน 1หนว่ย 
 

-2-…/5. เครื่องพิมพ์แบบฉีด 
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5. เครือ่งพิมพแ์บบฉีด (INKJET) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  3,900 บาท เปน็เงิน  7,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ
สําคัญของเครือ่ง ดังนี้             

-  มีความละเอียดในการพิมพข์าวดําไม่น้อยกว่า  1,200 X 1,200  dpi 
 -  มีความละเอียดในการพิมพสี์ไม่น้อยกว่า  1,200 X 4,800  dpi  
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า  30  หน้าต่อนาท ี

-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาท ี
 -  มี  Interface  แบบ  1  X  Parallel  หรือ  1 X  USB  2.0  หรือดีกว่า 
 -  สามารถใช้ไดก้ับ  A4,  Letter,  Legal  และ  Custom  โดยใส่ถาดกระดาษได้ไม่น้อยกวา่  100  แผ่น 
6. เครือ่งแสกนเนอร์ จํานวน 1 เครือ่ง เป็นเงนิ  2,600  บาท  โดยมีคุณลักษณะสําคัญของเครือ่ง ดังนี ้
 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกว่า  2,400 X 4,800  dpi  
 -  สามารถสแกนเอกสารได้ไมน่้อยกว่ากระดาษขนาด  A4 
 -  มี  Interface  แบบ  1  X  Parallel  หรือ  1 X  USB  2.0  หรือดีกว่า 
 เป็นเงนิ  201,100  บาท  (สองแสนหนึง่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติดังต่อไปนี ้
 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถกูระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น        
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ “องค์การบริหารส่วน
ตําบล” ณ   วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 กําหนดขายรูปแบบรายการและกําหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่  6  ธันวาคม  2554  ถึงวันที ่
20 ธันวาคม 2554  ระหว่าง  เวลา  08.30 น. ถึง  16.30  น.  ในวันราชการ    ณ  สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางหิน   เลขที ่ 10  หมู่ที ่2 ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  
 กําหนดรับซองใบเสนอราคา ในวันที่  21 ธันวาคม  2554  เวลา 10.00 น.-11.00 น.  ณ  ห้องศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจา้ง  ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง 
 กําหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที ่22 ธันวาคม   2554  ต้ังแต่เวลา  10.00 น. -11.00 น.  เป็น
ต้นไป  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซือ้จัดจ้าง  ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง 
                   ผูส้นใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบ ราคาในราคาชุดละ  500  บาท  ได้ทีส่ํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางหิน  เลขที่  10 หมู ่ 2  ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2554     
ถึงวันที่  20 ธันวาคม  2554  หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข 0-7786-1246   ในวันและเวลาราชการ  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  2    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2554 
                            
          
                                                 ลงชื่อ   วิชัย  ศรีเจรญิ 
                                                       (นายวิชัย  ศรีเจริญ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
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เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ 1/2555 

การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  ลงวนัที ่ 2  ธันวาคม  2554 

................................................ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การ
บริหารส่วนตําบล” มีความประสงค์  จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน  6  รายการ  ตามเกณฑ์
ราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 2554 ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะซื้อ
นี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้  มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.2  แบบใบเสนอราคา 
 1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
 1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน 
 (1) หลักประกันสัญญา 
 1.5  บทนิยาม 
 (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
 (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
 (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  
 2.  คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 
 2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
 2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
 2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
 3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   
 

 -2-……/(ข)  บริษัทจํากัด... 
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 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง         
 (3)  ในกรณีทีผู่้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสญัญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชส่ัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคล  ให้ย่ืนเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
 (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง  
 (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
               3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
 (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
 4.  การเสนอราคา 
 4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จํานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม  แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง  จะต้องลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคาที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ  
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  15  วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
   4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้  “องค์การบริหาร
ส่วนตําบล” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
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 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อก   ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  3 วัน 
 4.5  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา  
 4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอ
ราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2555” ย่ืนตอ่เจ้าหน้าทีร่ับซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 6-20 
ธันวาคม  2554 ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30  น. ในวันราชการ  ณ  สํานักงานองค์การบรหิารส่วน
ตําบลบางหิน  และกําหนดยืน่ซองสอบราคา ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอําเภอ
กะเปอร์ ในวนัที่  21  ธันวาคม  2554  เวลา  10.00 น. – 11.00 น.  
 เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1)    ณ    วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือ
เป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์  อําเภอ
กะเปอร์  จังหวัดระนอง  ในวันที่  22  ธันวาคม 2554  ต้ังแต่เวลา 10.00 น.–11.00 น.   
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 5.1    ในการสอบราคาครั้งนี้ “องค์การบริหารส่วนตําบล”  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็น
เกณฑ์ 
             5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถู่กต้องตาม  ข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อ “องค์การบริหารส่วนตําบล” เท่านั้น 
 5.3  “องค์การบริหารส่วนตําบล” สงวนสทิธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้   
 (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “องค์การบริหารส่วนตําบล”               
 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ  
หรือมีผลทําใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้   
 5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ 
“องค์การบริหารส่วนตําบล”  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.5  “องค์การบริหารส่วนตําบล”  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “องค์การบริหารส่วนตําบล”  เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้
ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
 5.6  ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบั
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5  “องค์การบริหารส่วนตําบล”  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6  และ  “องค์การบริหารสว่นตําบล”  จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

-5-/…. ในกรณนีี้หาก 
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 ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 6. การทําสัญญาซื้อขาย 
 6.1  ในกรณทีี่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5 วันทําการของทาง
ราชการ  นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ “องค์การบริหารสว่นตําบล” จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้ 
  6.2  ในกรณีทีผู่้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  15  วันทําการของ
ทางราชการ  หรือ  “องค์การบริหารส่วนตําบล” เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1  ผู้
ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดงัระบุในข้อ 1.3  กับ  “องค์การบริหารส่วน
ตําบล”  ภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ  5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้  “องค์การบริหารส่วนตําบล”  ยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “องค์การบริหารส่วนตําบล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญาหรือ
ก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 (1)   
         (4)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว   โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
 (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 7. อัตราคา่ปรบั 
     ค่าปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายข้อ 10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.10  ต่อวัน  
 8. การรับประกันความชาํรดุบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งไดท้ําขอ้ตกลงเป็นหนังสือ  หรอืทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่  1  ปี 
นับถัดจากวันทีผู้่ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายตอ้งรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใชก้ารได้ดีดงัเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจาก
วันที่ไดร้ับแจ้งความชํารุดบกพรอ่ง 
 9. ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
 9.1  เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
และงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2555    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต้่อเมื่อ “องค์การบริหาร
ส่วนตําบล” ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจําปี 2555 และเงินจา่ยขาดเงินสะสม ประจําปี 2555  แล้ว
เท่านั้น 
 
 

-6-.../9.2 เมือ่ “องค์การบริหารส่วนตําบล” 
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 9.2  เมื่อ  “องค์การบริหารส่วนตําบล”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
ส่ิงของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนาํเขา้
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
 (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิช
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
 (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
 9.3  ผู้เสนอราคาซึ่ง “องค์การบริหารส่วนตําบล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
              9.4  “องค์การบริหารส่วนตําบล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตาม ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10.  สถานที่ติดต่อเก่ียวกับแบบรูปรายละเอียด 
        สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขที่  10  หมูท่ี่  2   ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร์   
จังหวัดระนอง  โทร. 0-7786-1246   ในวันและเวลาราชการ   

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 
                                                 2  ธันวาคม 2554 
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รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร ์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันที่  2  ธันวาคม   2554 
*************************** 

1. เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์สาํหรับงานประมวลผล  จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะสําคัญของเครื่อง ดังนี ้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า  
 2.5GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย   

                 -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า  512 MB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 4 GB  

               -มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรอืดกีว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 500 GB จํานวน 1 หนว่ย 
-มี DVD-RW หรือดกีว่า จํานวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง  
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18นิ้ว จํานวน 1 หน่วย  

2. เครือ่งพิมพแ์บบเลเซอร ์ จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ 5,200 บาท เป็นเงนิ  15,600  บาท   
โดยมีคุณลักษณะสําคัญของเครื่อง ดังนี ้
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 600 x 600 dpi  
  -มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี 
  -มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
  -มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1  x USB 2.0 หรือดกีว่า  
 -สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่  น้อยกว่า 250 แผ่น  
3. เครือ่งควบคมุและสํารองไฟฟ้า จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 23,100 บาท  
โดยมีคุณลักษณะสําคัญของเครื่อง ดังนี ้
  -มีกําลังไฟฟ้าดา้นนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า  
  -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
4. เครือ่งคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน  68,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะสําคัญของเครื่อง ดังนี ้
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีความเรว็สัญญาณนาฬกิาไม่น้อยกว่า 2.4GHzหรือดกีวา่ จํานวน1หนว่ย 
 -  มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีม่ีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า  128  MB 
 -  มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด DDR3 หรือดกีว่า  มขีนาดไม่น้อยกว่า  2  GB 
 -  มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล  (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 250 GB หรือมี  
Solid State Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  30 GB จํานวน 1 หน่วย 
 -  มี  DVD-RW  หรือดกีว่า  จาํนวน 1 หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่ายแบบ10/100/1,000  Mbps  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ชอ่ง 
 -  มีจอภาพแบบ LCD มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้ จํานวน 1หนว่ย 
5. เครือ่งพิมพแ์บบฉีด (INKJET) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  3,900 บาท เปน็เงิน  7,800 บาท  
โดยมีคุณลักษณะสําคัญของเครื่อง ดังนี้             

-  มีความละเอียดในการพิมพข์าวดําไม่น้อยกว่า  1,200 X 1,200  dpi 
 -  มีความละเอียดในการพิมพสี์ไม่น้อยกว่า  1,200 X 4,800  dpi  
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า  30  หน้าต่อนาท ี

-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกวา่  20  หน้าต่อนาท ี
 -  มี  Interface  แบบ  1  X  Parallel  หรือ  1 X  USB  2.0  หรือดีกว่า 
 -  สามารถใช้ไดก้ับ  A4,  Letter,  Legal  และ  Custom  โดยใส่ถาดกระดาษได้ไม่น้อยกวา่  100  แผ่น 



C:\Documents and Settings\SVOA\Desktop\งานสอบราคาคอมพิวเตอร ป55.DOC 

-2- 
 

6. เครือ่งแสกนเนอร์ จํานวน 1 เครือ่ง เป็นเงนิ  2,600  บาท  โดยมีคุณลักษณะสําคัญของเครือ่ง ดังนี ้
 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกว่า  2,400 X 4,800  dpi  
 -  สามารถสแกนเอกสารได้ไมน่้อยกว่ากระดาษขนาด  A4 
 -  มี  Interface  แบบ  1  X  Parallel  หรือ  1 X  USB  2.0  หรือดีกว่า 
 เป็นเงิน  201,100  บาท  (สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถว้น) 
 
 
 

***************************** 
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บทนิยาม 
 

 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
ขายในการสอบราคาซื้อของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ไดแ้กก่าร
ที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือ 
ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจใน
การบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่หน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความ
รับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลาย
รายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
       คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น 
หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
 (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาซือ้ครัง้นี ้หรอืใน
นัยกลับกัน 
               การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส   หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ-
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว     
               ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่
เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอ-
ราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (1)  (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”   หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แสวงหาประโยชน์ 
ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วย
การ-บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยการ-บริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

...................................................... 
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