
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
เรื่อง  สอบราคาซื้อท่อระบายน้ําคอนกรตีเสริมเหล็ก            

............................................ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จงัหวัดระนอง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อท่อ

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  231  ท่อน  เป็นเงนิ  163,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพนับาท
ถ้วน)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.80X1.00 เมตร จํานวน  98   ท่อน 
2. ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.60X1.00 เมตร จํานวน  133  ท่อน  
รวมทั้งสิ้น  231  ท่อน  เป็นเงิน  163,000  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)   

(โดยรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ราคากลาง 163,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสาม
พันบาทถ้วน)  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว 
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถกูระบุชื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ทิง้งานของทางราชการ หรอืของหนว่ยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชือ่แล้ว 
 3. ไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาไดม้ีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น        
 4. ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก ่“องค์การบริหารส่วนตําบล” 
ณ   วันประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระทาํการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี ้
 กําหนดขายรูปแบบรายการและกําหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่  26 กรกฏาคม  2555 ถึงวันที่  10  
สิงหาคม  2555   ระหว่าง  เวลา  08.30 น. ถึง  16.30  น.  ในวันราชการ    ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางหิน   เลขที่  10  หมูท่ี่ 2 ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร์  จงัหวดัระนอง  
 กําหนดรับซองใบเสนอราคา ในวันที่  14  สิงหาคม   2555  เวลา 10.00 น.-16.30 น.  ณ  ห้องศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ทีว่า่การอําเภอกะเปอร์   จงัหวัดระนอง 
 กําหนดเปดิซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 15 สิงหาคม   2555  ตัง้แต่เวลา  10.00 น. -11.00 น.  เป็นต้นไป  
ณ  ห้องศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง 
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบ ราคาในราคาชุดละ 300   บาท  ได้ที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
หิน  เลขที่  10 หมู่  2  ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง ระหว่างวนัที่  26 กรกฏาคม   2555 ถงึวันที่  10  
สิงหาคม  2555    หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข   0-7786-1246   ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ  วนัที่  25   เดือน  กรกฏาคม   พ.ศ.  2555 
 

วิชัย  ศรีเจริญ 
                                                       (นายวชิัย  ศรีเจริญ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 



 
 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที ่  3/2555 
การซื้อท่อระบายน้ําคอนกรตีเสริมเหล็ก 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  ลงวนัที ่26  กรกฏาคม  2555 
................................................ 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การ
บริหารส่วนตําบล” มีความประสงค์  จะสอบราคาซื้อท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  231  ท่อน  
เป็นเงิน  163,000 บาท (หนึง่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.80X1.00 เมตร จํานวน  98   ท่อน 
2. ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.60X1.00 เมตร จํานวน  133  ท่อน  
รวมทั้งสิ้น  231  ท่อน  เป็นเงิน  163,000  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)   

(โดยรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ราคากลาง 163,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสาม
พันบาทถ้วน)   
 ซึ่งครุภัณฑ์ที่ซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้  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  เป็นบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
 2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
 2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
 3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจั้ดการ  ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน (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.  การยื่นซองเสนอราคา 
 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  จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
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   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
  4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้  “องค์การบริหาร
ส่วนตําบล” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อก   ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  3 วัน 
 4.5ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา  
 4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคาซื้อเลขที่ 3/2555” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 กรกฏาคม  2555 ถึงวันที่  10 
สิงหาคม  2555  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30  น. ในวันราชการ  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางหิน  และกําหนดยื่นซองสอบราคา ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอําเภอ
กะเปอร์ ในวันที่ 14  สิงหาคม  2555  เวลา 10.30 น. – 16.30 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  15 สิงหาคม  2555   ต้ังแต่เวลา  10.00 น.–11.00 น.   
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 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์ 
             5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือทีผ่ิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งนี ้  เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ “องค์การบริหารส่วนตําบล” เท่านั้น 
 5.3 “องค์การบริหารส่วนตําบล”สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้   
 (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 ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา 
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม 
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ตามข้อ1.5“องค์การบริหารสว่นตําบล”มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบัการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 6. การทําสัญญาซื้อขาย 
 6.1 ในกรณีทีผู่้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5 วันทําการของทาง
ราชการ  นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ “องค์การบริหารสว่นตําบล” จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้ 
  6.2 ในกรณีทีผู่้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  15  วันทําการของ
ทางราชการ  หรือ  “องค์การบริหารส่วนตําบล” เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1  ผู้
ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดงัระบุในข้อ1.3  กับ “องค์การบริหารสว่นตําบล”  
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้  “องค์การบริหารส่วนตําบล”  ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
 (1) เงินสด 
 (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตําบล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญาหรอื
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  
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่.......-.....ปี  
นับถัดจากวันทีผู้่ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายตอ้งรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใชก้ารได้ดีดงัเดิมภายใน.....-.....วัน นับถัดจาก
วันที่ไดร้ับแจ้งความชํารุดบกพรอ่ง 
 9. ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
 9.1  เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี   พ.ศ. 2555  การลงนาม
ในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือ่ “องค์การบริหารส่วนตําบล” ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่านัน้ 
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 9.2  เมื่อ “องค์การบริหารส่วนตําบล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อส่ิงของ
ตามที่สอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (1)แจ้งการสั่งหรือนําสิ่ งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
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” สงวนสิทธิทีจ่ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตาม ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10.  สถานที่ติดต่อเก่ียวกับแบบรูปรายละเอียด 
      สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขที่  10  หมู่ที่  2   ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร์   
จังหวัดระนอง  โทร. 0-7786-1246   ในวันและเวลาราชการ   

 

วิชัย  ศรีเจริญ 

            องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 
                                                  25  กรกฏาคม  2555  

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล เลขที่  3/2555   ลงวันที่  25  กรกฏาคม  2555 

*************************** 
การส่งมอบทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้รับขายจะต้องส่งมอบ   ณ  ที่ต้ังที่กําหนดตาม

รายละเอียดดังนี้คือ 
ที่ต้ัง ชื่อถนน ขนาดท่อ จํานวน/ท่อน หมายเหต ุ

หมู่ที่ 1 ซอยสามัคค ี 0.60X1.00 เมตร 12   
 ซอยเหนือคลอง 0.60X1.00 เมตร 7  
  0.80X1.00 เมตร 7  
 ซอยร่วมใจพฒันา 0.60X1.00 เมตร 8  
 ซอยเขายั่ว 0.60X1.00 เมตร 36  

หมู่ที่ 2 ซอยสวนยาง 0.80X1.00 เมตร 15  
หมู่ที่ 3 ซอยหัวเหล็ก 0.80X1.00 เมตร 15  
หมู่ที่ 4 ทางเข้าศูนย์

เอนกประสงค ์หมู่ 4 
0.80X1.00 เมตร 8  

 ซอยบุญเหลือ 0.80X1.00 เมตร 5  
 ซอยกลางนา 0.80X1.00 เมตร 8  

หมู่ที่ 5 ซอยสวัสด ี 0.80X1.00 เมตร 16  
 ซอยสันต ิ 0.80X1.00 เมตร 16  
  0.60X1.00 เมตร 14  
 ซอยน้ําแดง 0.60X1.00 เมตร 56  
 ซอยสมปอง 0.80X1.00 เมตร 8  

รวมจํานวน  231   
 
 

                                วิชัย  ศรีเจริญ 
 

 (นายวิชัย ศรีเจริญ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 


