
 
ประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน ของเทศบาลต าบลแมว่าง หมู่ที่ 5 

ต.บ้านกาด อ.แมว่าง  จ.เชยีงใหม่  โดยวิธีสอบราคา 

********************************* 

เทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม ่มคีวามประสงค์จะสอบราคาซือ้

ครุภัณฑส์ านักงาน ของเทศบาลต าบลแมว่าง  อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม ่งบประมาณ 

242,000.- บาท (สองแสนสีห่มื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

ราคากลางของโครงการ     242,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  

  ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

                    1. เป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว                 

                    2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการหรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจง้เวียนชื่อแล้ว 

             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

          4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติเบือ้งตน้ในการซื้อของเทศบาลต าบลแมว่าง 

         5. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล

ต าบลแมว่าง ณ  วันประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซือ้ครั้งนี ้

                   ๖. บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนนิการจัดซือ้

จัดจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Government Procurement: e-GP) และตอ้งลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9  กันยายน  2558  ถึงวันที่  22 กันยายน 2558 

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง และวันสุดท้ายในวันที่   23 กันยายน  2558 ณ ส านักงานท้องถิ่น

อ าเภอแมว่าง(ที่วา่การอ าเภอแมว่าง) ในวันและเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30  น.) 

                   ก าหนดตรวจสอบคณุสมบตัิ  (ผลประโยชน์ร่วมกัน ) และเปิดซองสอบ ราคา  ณ               

ท้องถิ่นอ าเภอแมว่าง ในวันที่   24 กันยายน ๒๕๕๘  ตั้งแตเ่วลา 09.30 เป็นต้นไป 
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           ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้เอกสาร ในราคาชุดละ ๓00.-  บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่

ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง (กองคลัง / งานพัสดุ )  ระหว่างวันที่ 9  กันยายน  2558 ถึง                               

วันที่ 2 2 กันยายน ๒ 558 ในวันและเวลาราชการ หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข                        

(053) 830882-3 ต่อ 53  และทางเว็บไซต์ www.maewang.go.th , www.gprocurement.go.th 

และ www.local.chiangmai.go.th  

                             ประกาศ  ณ  วนัที่  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 

 

 

 

          (นายไกรลักษณ์      พีรพุทธรางกูร) 

                                                        นายกเทศมนตรีต าบลแมว่าง      
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เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่   3 / 2558 

          เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  ของเทศบาลต าบลแม่วาง  

        อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชยีงใหม่ โดยวิธสีอบราคา 

ตามประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง  ลงวันที่   9  กันยายน  2558 

******************************************************* 

เทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม ่ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกว่า “เทศบาล ”            

มีความประสงคจ์ะสอบราคาซือ้ ครุภัณฑส์ านักงาน ของเทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง                

จังหวัดเชยีงใหม่ งบประมาณ 242,000.- บาท (สองแสนสีห่มื่นสองพันบาทถ้วน)      ตามที่ปรากฏใน

รายละเอียดแนบท้ายนี้ 

ราคากลางของโครงการ     242,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  

ซึ่งพัสดุที่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่

ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี ้

โดยมีข้อแนะน า และขอ้ก าหนด ดังตอ่ไปนี้  

  1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

   1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

   1.2  แบบใบเสนอราคา  

   1.3  แบบสัญญาซือ้ขาย  

  1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 

   (1)  หลักประกันสัญญา 

   1.5  บทนิยาม          

    (1)  ผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน   

    (2)  การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม    

   1.6  บัญชเีอกสาร  

   (1)  บัญชเีอกสารส่วนที่  1  

      (2)  บัญชเีอกสารส่วนที่  2  

                    2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

   2.1  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุที่สอบราคา ซือ้  

           2.2  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทาง

ราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจง้เวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผล

ของการสั่งให้นติิบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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    2.3 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ 

วันประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม

ข้อ 1.๕ 

    2.4 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 

    2.5 ผูเ้สนอราคาต้องผา่นการคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติเบือ้งตน้ในการซื้อ  ของ  

“เทศบาลต าบลแมว่าง” 

    2.6 บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐ ซึ่งได้

ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Government Procurement : e-GP ) และต้อง

ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

           3. หลักฐานการเสนอราคา 

         ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2  ส่วน คอื 

        3.1   ส่วนที่ 1 อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

      (1)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก) หา้งหุ้นสว่นสามัญหรอืหา้งหุ้นสว่นจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุน้ส่วนผู้จัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง       

(ข) บริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      

นิตบิุคคล หนังสอืบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มอี านาจควบคุมและบัญชผีูถ้ือหุน้ราย

ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

          (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นติิบุคคล ให้ยื่น

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถ้ามี ) ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

    (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคารว่มกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยื่นส าเนา

สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รว่มค้า และในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมคา้ฝา่ยใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสอืเดินทางหรอืผูร้่วมคา้ฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลให้

ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (1) 

          (4) ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ , ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี ) ส าเนาบัตร-

ประจ าตัวผูเ้สียภาษี  , ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พรอ้มทั้งรับรอง               

ส าเนาถูกต้อง 
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          (5) บัญชเีอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 

1.6 (1) 

           3.2  ส่วนที่ 2 อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี ้

      (1) แคตตาล็อกและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4  

      (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

           (3) บัญชเีอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 

1.6 (2) 

           4. การเสนอราคา 

           4.1 ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดย

ไม่มเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจนจ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรอืแก้ไข หากมี

การ ขูดลบ  ตก เ ติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพรอ้มประทับตรา  (ถ้ามี) 

ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

          4.2 ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย

เสนอราคารวมและหรอืราคาตอ่หนว่ย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้

ถูกต้อง ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่

ตรงกัน ใหถ้ือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดจากราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่มและภาษีอากร

อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน    และคา่ใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให ้ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลแมว่าง 

   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซอง                      

ใบเสนอราคา  โดยภายในก าหนดยนืราคาผู้เสนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน

การเสนอราคามไิด้ 

          4.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาซือ้ขาย 

         4.4  ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งแคต ตาล็อก และหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ส านักงาน   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน

ดังกล่าวนี ้ เทศบาลต าบลแมว่างจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

 

 

/ส าหรับ... 

 



-๔- 
 

         ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา

ถูกต้อง   โดยผูม้ีอ านาจท านติิกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความ

ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาตรวจสอบภายใน  3  วัน 

           4.5  ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน 1 ชุด เพื่อใชใ้นการ

ตรวจทดลองหรอืประกอบการพิจารณา และหรอืประกอบสัญญา ทั้งนี้  “เทศบาลต าบลแมว่าง”             

จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรอืไม่ใช้แล้ว 

“เทศบาลต าบลแมว่าง” จะคืนใหแ้ก่ผู้เสนอราคา 

           4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูรา่งสัญญา แบบรูป และ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น

ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

           4.7 ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนกึซองเรียบร้อย โดยแยกเป็น              

2 ส่วน จ่าหนา้ซองถึง  “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ” โดยระบุไว้ที่หนา้ซองว่า          

ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซือ้เลขที่ 3 / 2558 ยื่นตอ่เจ้าหนา้ที่รับซองสอบราคาซือ้ ในวันที่ 

8 กันยายน  2558   ถึงวันที่   22 กันยายน  2558 5ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลแมว่าง (กองคลัง/งานพัสดุ) ถนนสันป่าตอง – แมว่ิน เชยีงใหม่  และหากผู้เสนอราคามคีวาม

ประสงค์ที่จะยื่นซองเสนอราคาในวันที่  23 กันยายน   2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.               

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายใหย้ื่นได้ที่ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              

ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแมว่าง (ที่วา่การอ าเภอแมว่าง)  เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่

รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 

(เอกสารส่วนที่ 1 ) แตล่ะรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นตามข้อ 

1.5 (1)  ณ วันประกาศสอบราคาหรอืไม่และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 กันยายน  2558 เวลา  09.30-๑๐.๓๐ น. ณ  ส านักงาน

ท้องถิ่นอ าเภอแมว่าง (ที่วา่การอ าเภอแมว่าง)  

                   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปดิซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปดิซอง                 

ใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 

1.5 (2) และคณะกรรมการฯเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและการประกาศรายชื่อ 

ผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกและเทศบาลต าบลแมว่าง จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคา

ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินจิฉัยได้วา่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความ

ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระท าดังกล่าว 



-๕- 
 

  ผูเ้สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่

มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระท า

การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้วา่ราชการ

จังหวัดภายใน  3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินจิฉัยอุทธรณ์

ของผู้วา่ราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

               คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่สิทธิได้รับ

การคัดเลือกดังกล่าวข้างตน้ ณ ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแมว่าง (ที่วา่การอ าเภอแมว่าง )                       

ในวันที่  24 กันยายน  2558  ตั้งแตเ่วลา 10.35 เป็นต้นไป 

              การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มกีารขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ

เสนอราคา เว้นแต่ผู้วา่ราชการจังหวัดจะพิจารณาเห็นว่า   การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์

แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผูว้่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์

และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

อย่างยิ่ง ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้   

   5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                    5.1  ในการสอบราคาซือ้ครั้งนี ้เทศบาลต าบลแมว่างจะพิจารณาตัดสินดว้ยราคารวม       

                   5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรอืยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น

ข้อผิดพลาด หรอืผดิหลงเพียงเล็กน้อย หรอืที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่

มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่  “เทศบาลต าบลแมว่าง ” 

เท่านั้น 

              5.3 เทศบาลต าบลแมว่าง สงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มี

การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

               (1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรอืใน

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลแมว่าง     

                 (2) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล (บุคคลธรรมดา ) หรอืลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่าง

หนึ่งอย่างใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา      

                    (3) เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระส าคัญหรอืเป็นผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

 

/(๔)... 

 



-๖- 

 

                 (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามไิด้ลง

ลายมอืชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

               5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาหรอืเทศบาลต าบลแมว่าง มสีิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรอืข้อเท็จจริงอื่น

ใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้สนอราคาได้ เทศบาลต าบลแมว่างมีสทิธิจะไม่รับราคาหรอืไม่ท าสัญญา  หาก

หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

               5.5  เทศบาลต าบลแมว่าง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคา

ใดหรอืราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวนหรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแตจ่ะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และใหถ้ือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลแมว่างเป็นเด็ดขาด ผู้

เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มไิด้รวมทั้งเทศบาลต าบลแมว่างจะพิจารณายกเลิกการสอบ

ราคาและลงโทษ       ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็

ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอื

ใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

               5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี

สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้รับประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์

ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1. 5 เทศบาลต าบลแมว่างมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้

เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ   ตามข้อ  47  และ เทศบาล

ต าบลแมว่างจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

                  ในกรณีนี้หากผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบ

เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้วา่ราชการจังหวัดมีอ านาจ

ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้   

   6. การท าสัญญาซื้อขาย  

               6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วัน

ท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ”เทศบาลต าบลแมว่าง”จะพิจารณาจัดท าขอ้ตกลง

เป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 

                       6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน      

ท าการ ของทางราชการ หรอื “เทศบาลต าบลแมว่าง” เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตาม 

 

/ข้อ... 



-๗- 
 

ข้อ 6.1 ผูช้นะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซือ้ขายกับ “เทศบาลต าบลแมว่าง” ภายใน  7 วัน                   

นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของ

ราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาลต าบลแมว่าง” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

      (1)  เงินสด                                                         

    (2)  เช็คธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่ เทศบาลต าบลแมว่าง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า

สัญญาหรอืก่อนหนา้นั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 

  (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน

ดังระบุในข้อ 1.4(1)   

               (4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรอื

บริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์และ

ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ่งได้แจง้ช่ือเวียนให้สว่นราชการ

หรอืหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตา่ง ๆ  ทราบแล้ว 

    (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

             หลกัประกนันี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15  วัน นับถัดจากวันที่ผู้

ชนะการสอบราคา (ผูข้าย)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้แล้ว 

       7. อัตราค่าปรับ 

         ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้-ขาย ข้อ 10 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.20                        

(ศูนย์จุดสองศูนย)์ ของค่าพัสดุ ตามสัญญาต่อวัน 

       8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

        ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรอืท าสัญญาซือ้ขายตามแบบดังระบุ

ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ขายที่เกิดขึน้ภายใน

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี (หนึ่งปี ) นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลแมว่างได้รับมอบ หากมีการช ารุด

เสียหายเกิดขึ้นผู้ขายต้องรบีจัดการ ซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การได้ดดีังเดิมภายใน 15   วัน (สิบห้าวัน) นับ

ถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

     9. การจ่ายเงนิ  

       เทศบาลต าบลแมว่าง จะจา่ยเงนิค่าสิ่งของให้แก่ผูข้ายเป็นงวดเดียว ตามราคาที่ตกลงไว้

ในสัญญาซือ้ขายเมื่อผูข้ายได้ส่งมอบสิ่งของทั้งหมดให้แล้วถูกต้องตามสัญญา  

 

 

/๑๐... 



-๘- 
 

     10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

        10.1 เงินคา่พัสดุส าหรับการซื้อครัง้นี้  ได้มาจากเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 255๘ 

        10.2 เมื่อเทศบาลต าบลแมว่าง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้ขาย และ  และ

ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซือ้แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศและของนัน้จะต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการ

รับขนได้ตามที่รัฐมนตรวี่ากระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรอืน าสิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่จากวันที่ผูข้ายสั่งหรอืซือ้ของจาก

ต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

                     (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทยหรือเรอืที่มสีิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสง่เสริม

พาณชิยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทุก

ของลงเรอือื่นหรอืเป็นของที่รัฐมนตร ี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรืออื่น  

                    (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรอื (2) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ส่งเสริมพาณิชยนาวี 

        10.3 ผูเ้สนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลแมว่าง ได้คัดเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรอื

ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6  เทศบาลต าบลแมว่างอาจพิจารณาเรียกร้อง

ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ 

        10.4  เทศบาลต าบลแมว่างสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 

       ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง  

 
 

                           (นางสาวฐิติรัตน์   ทิพย์รัตน์) 

                     หัวหนา้เจ้าหนา้ที่พัสดุ 

                   วันที่ 9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 


