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ประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลบางหิน 
เรื่อง  สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 10 ชุด พร้อมติดต้ัง 

************************ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  มีความประสงค์จะดําเนินการสอบ 

ราคาจัดซื้อกลอ้งวงจรปดิ (CCTV) แบบอินฟาเรด ระบบ Day $ Night ติดตั้งเฉพาะจุด มีแผ่นรับภาพแบบ CCD ขนาด 1/3 
นิ้วความละเอียดของภายไม่น้อยกว่า 600 TVL และมีเลนส์แบบปรับแสงได้ (Auto lris) จํานวน 10 ชดุ พรอ้มติดตั้งบริเวณ
สํานักงาน อบต., โรงเรียนบ้านบางหิน และตามจุดที่ อบต.บางหิน กําหนด  โดยมีรายละเอยีดตามปริมาณ คุณลักษณะและ
ประมาณการทีก่ําหนด   เป็นเงิน  999,000.-  บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนับาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถกูระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น        
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เขา้เสนอราคาให้แก่ "องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางหิน"  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
            กําหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวนัที่   19 ธันวาคม  2555   ถึงวันที่   8  มกราคม   2556 ระหว่าง 
เวลา 08.30–16.30 น. ในวันราชการ  ณ. สํานักงานองค์การบริหารสว่นตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  
และในวันที่  9  มกราคม  2556  ย่ืน ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจดัซื้อจัดจ้างที่ว่าการอําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  
ระหว่างเวลา  10.00 – 16.30  น. และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  10  มกราคม   2556   ณ ห้องศูนย์รวม 
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง   ต้ังแต่เวลา 10.00 น.    เป็นต้นไป 
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    500    บาท ได้ที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
บางหิน เลขที ่  10 หมู่ที ่ 2  ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  ระหว่างวันที่  19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2555  ถึงวันที่  8   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2556 หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7786-1246  ในวันและเวลา
ราชการ   

ประกาศ  ณ  วันที่    18   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
  
                                    
                                                
 
                        (นายวิชัย  ศรีเจรญิ) 
                        นายกองค์การบริหารสว่นตําบลบางหิน                       
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เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  2/2556 
การสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน  10 ชดุ  พร้อมติดต้ัง 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
ลงวันที่  18 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2555 

***************************************************** 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  มีความประสงค์จะดําเนินการสอบ 

ราคาจัดซื้อกลอ้งวงจรปดิ (CCTV) แบบอินฟาเรด ระบบ Day $ Night ติดตั้งเฉพาะจุด มีแผ่นรับภาพแบบ CCD ขนาด 1/3 
นิ้วความละเอียดของภายไม่น้อยกว่า 600 TVL และมีเลนส์แบบปรับแสงได้ (Auto lris) จํานวน 10 ชดุ พรอ้มติดตั้งบริเวณ
สํานักงาน อบต., โรงเรียนบ้านบางหิน และตามจุดที่ อบต.บางหิน กําหนด  โดยมีรายละเอยีดตามปริมาณ คุณลักษณะและ
ประมาณการทีก่ําหนด   เป็นเงิน  999,000.-  บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนับาทถ้วน) 
  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ จะต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพ 
ที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคณุลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมขี้อแนะนําและ
ข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
     1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จํานวน   9  แผน่ 
     1.2  แบบใบเสนอราคา 
     1.3  แบบสญัญาซื้อขาย 
     1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน 
          (1) หลกัประกันสัญญา 
     1.5  บทนิยาม 
          (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
          (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
     1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
          (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
                 (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 2.  คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 
     2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
     2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรอืบุคคลอ่ืน 
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
     2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบ 
เสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
     3.1  ส่วนที ่1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                      (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผูม้ีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   
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               (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มอํีานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
   (2)  ในกรณผีูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง           
    (3)  ในกรณผีูเ้สนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้ารว่มค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติ
ไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รว่มค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
   (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  
   (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
            3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
             (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 

    (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้ 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

    (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
4.  การยื่นซองสอบราคา 

 4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มกีารขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ  โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ  องค์การบริหารสว่นตําบลบางหิน 
 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    60   วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  60  วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญา 
ซื้อขาย 
      4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรปูรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
ดังกล่าว ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้ "องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน" 
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิ้จารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก   ผู้
เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  3  วัน 
 4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอ จํานวน......-.....(หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แลว้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
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 4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2556  ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ใน
วันที่  19  ธันวาคม  2555 ถึงวันที่  8  มกราคม  2556 ระหว่างเวลา 08.30– 16.30 น. ในวันราชการ  ณ. 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  และในวันที่  9   มกราคม 2556  ย่ืน 
ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  ระหว่างเวลา  10.00 – 16.30  
น. เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า 
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1)  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  
มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ "เทศบาลตําบล
กะเปอร์" จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มใหม้กีารกระทํา
ดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  
ในวันที่  10  มกราคม  2556 ต้ังแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป   
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ
ในกรณีทีผู่้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  "องค์การบริหารส่วนตําบล"  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์ 
             5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตาม  ข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีทีพิ่จารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ "องค์การ
บริหารส่วนตําบล" เท่านั้น 
 5.3  "องค์การบริหารส่วนตําบล" สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้   
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 (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐานการ 
รับเอกสารสอบราคาของ  "องค์การบริหารส่วนตําบล"               
 (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมอืชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ  หรือมี
ผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น 
 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถา้มี) กํากับไว้   
 5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ "องค์การ
บริหารส่วนตําบล" มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ "องค์การบริหารส่วนตําบล" มีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสญัญา หากหลกัฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.5  "องค์การบริหารส่วนตําบล"  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพจิารณาเลือกซือ้ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และใหถ้ือว่าการตัดสินของ  "องค์การบริหารส่วนตําบล"  เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด 
ๆ มิได้ รวมทั้ง "องค์การบริหารส่วนตําบล" จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่
ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
 5.6  ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาทีม่ีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ 1.5  "องค์การบริหารส่วนตําบล"  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบัการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6  และ  "องค์การบริหารส่วนตําบล"  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว
ได้ 
 6. การทําสัญญาซื้อขาย 
 6.1  ในกรณีทีผู่้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทําการของทาง
ราชการ  นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ "องค์การบริหารส่วนตําบล" จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 
 6.2  ในกรณีทีผู่้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน   5     วันทําการของทาง
ราชการ  หรือ  "องค์การบริหารส่วนตําบล" เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบ
ราคาจะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับ  "องค์การบริหารส่วนตําบล"  ภายใน   7   วัน   
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาสิ่งของที่สอบ
ราคาได้ให้  "องค์การบริหารส่วนตําบล"  ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  "องค์การบริหารส่วนตําบล" โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญาหรือก่อนหน้า 
นั้น  ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 (1)   
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         (4)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน หรือบรษิัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจง้ชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแลว้   โดยอนุโลม
ให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ําประกนัดังระบใุนข้อ 1.4 (1) 
 (5)  พันธบัตรรฐับาลไทย 
  หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มดีอกเบีย้ภายใน  15  วัน  นับถดัจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  
พ้นจากข้อผูกพนัตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 7.  อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ้ 10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวนั  
 8.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งไดท้ําขอ้ตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ้  1.3  แล้วแต่
กรณี  จะต้องรบัประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน่้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที่
ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใชก้ารได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รบัแจ้งความชํารดุ
บกพรอ่ง 
 9.  ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 9.1  เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (โครงการติดตัง้กล้อง CCTV) ประจําปีงบประมาณ 2555  
 9.2  เมื่อ  "องคก์ารบริหารส่วนตําบล"  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะตอ้งสั่งหรือนําส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรอืใน
เส้นทางที่มีเรอืไทยเดินอยู่ และสามารถให้บรกิารรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู้เสนอ
ราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้
       (1)  แจ้งการสั่งหรือนําส่ิงของทีซ่ื้อขายดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได้ 
 (2)  จัดการให้ส่ิงของที่ซือ้ขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย  หรอืเรือที่มีสิทธเิชน่เดียวกับเรอืไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชนาวีให้บรรทุกส่ิงของ
นั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นกอ่นบรรทุกของลงเรืออื่น หรอืเป็นของที่รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
 (3) ในกรณีที่ไมป่ฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 9.3  ผู้เสนอราคาซึ่ง "องค์การบริหารส่วนตําบล" ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการกาํหนดดังระบุไวใ้นข้อ 6  "องค์การบริหารส่วนตําบล" จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น  
(ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เปน็ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 9.4  "องค์การบริหารส่วนตําบล" สงวนสิทธทิี่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไป
ตาม ความเห็นของสํานกังานอยัการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10.  สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปรายละเอียด 
        สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน เลขที่  10  หมู่ที่  2   ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร์  จังหวัด
ระนอง  โทร. 0-7786-1246    ในวันและเวลาราชการ  
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
                 18 ธันวาคม  2555 
 



สอบราคาซื้อ CCTV 

บทนิยาม 
 "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน"  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
ขายในการสอบราคาซื้อของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจใน
การบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 (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 
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือ
ในกลับกัน 
               การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส   หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติ-ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว     
               ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้
เสนอ-ราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (1)  (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
 "การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม"  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทํา
สัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิด
ความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
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