
                                                    
ประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่องโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) ภายในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง   
อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  โดยวิธีสอบราคา 

********************************* 
เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

โฆษณาและเผยแพร่  (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด )  ภายในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง   อ.แม่วาง  จ .เชียงใหม่  
จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  659,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) ตามท่ีปรากฏใน
รายละเอียดแนบท้ายนี้ 
ราคากลางของโครงการ     งบประมาณ  659,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                    1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว                 
                    2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
          4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลต าบลแม่วาง 

         5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลแม่
วาง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซื้อครั้งนี ้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                    ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e –  GovernmentProcurement : e-GP ) และต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
                     ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซ่ึง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้           

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  28  กันยายน  2558   ถึงวันที่ 12 ตุลาคม  2558              
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง และวันสุดท้ายในวันที่  13  ตุลาคม  2558  ณ ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ
แม่วาง(ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง) ในวันและเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30  น.) 

                   ก าหนดตรวจสอบคุณสมบัติ  (ผลประโยชน์ร่วมกัน ) และเปิดซองสอบ ราคา  ณ               
ท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง ในวันที่  14 ตุลาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป 
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           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ 600.-  บาท (หกร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลแม่วาง (กองคลัง / งานพัสดุ)  ระหว่างวันที่ 28 กันยายน  2558 ถึง                               
วันที่ 9 ตุลาคม ๒558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (053) 830882-3              
ต่อ 53 และทางเว็บไซต์ www.maewang.go.th , www.gprocurement.go.th และ 
www.local.chiangmai.go.th  

                             ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
          (นายไกรลักษณ์      พีรพุทธรางกูร) 
                                                        นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maewang.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่   4 / 2558 
          เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)  ภายในเขตเทศบาลต าบล

แม่วาง   อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  โดยวิธีสอบราคา 
ตามประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง  ลงวันที่  28   กันยายน  2558 

******************************************************* 
เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล ”            

มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด )  ภายในเขตเทศบาล
ต าบลแม่วาง   อ .แม่วาง  จ . เชี ยงใหม่  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  659 ,000 .- บาท                                     
(หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
ราคากลางของโครงการ     659,000.- บาท  (หกแสนห้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
  1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

   1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2  แบบใบเสนอราคา 
   1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 

  1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1)  หลักประกันสัญญา 

   1.5  บทนิยาม         
    (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
    (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    

   1.6  บัญชีเอกสาร 
   (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
      (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

                    2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซ้ือ  
           2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติ
บุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.๕ 
    2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
    2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ  ของ 
“เทศบาลต าบลแม่วาง” 
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    ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
                      2.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e –  GovernmentProcurement : e-GP ) และต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
                      2.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

           3. หลักฐานการเสนอราคา 
         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอรา คา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 2  ส่วน คือ 
        3.1   ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง       

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
          (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี ) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

    (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน  (1) 
          (4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) ส าเนาบัตร-ประจ าตัว
ผู้เสียภาษ ี, ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
          (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 
(1) 

           3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4 
      (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ าน าจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
           (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 
(2) 
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           4. การเสนอราคา 
           4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ ขูดลบ  ตก 
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
          4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้  
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดจากราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน    และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง 
   ราคาที่เสนอจะต้องเส นอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซอง                      
ใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้
          4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
         4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด )  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้  เทศบาลต าบลแม่วางจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
         ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง   
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  3  วัน 
           4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน - ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้  “เทศบาลต าบลแม่วาง ”  จะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ ใช้แล้ว “เทศบาลต าบลแม่วาง ” จะคืนให้แก่ผู้
เสนอราคา 
           4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
           4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย โดยแยกเป็น              
2 ส่วน จ่าหน้าซองถึง  “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่าใบเสนอราคา
ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 4 / 2558 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาซื้อ ในวันที่  28 กันยายน 2558   
ถึงวันที่ 12 ตุลาคม  2558 5ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง (กองคลัง/งานพัสดุ) 
ถนนสันป่าตอง –  แม่วิน เชียงใหม่  และหากผู้เสนอราคามีความประสงค์ที่จะยื่นซองเสนอราคา                          
ในวันที่  13  ตุลาคม  2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.   ซึ่งเป็นวันสุดท้ายให้ยื่นได้ท่ีศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง(ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง)              
เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
 

/คณะ... 



-4- 
 

         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา (เอกสาร
ส่วนที่ 1) แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอ
ราคาในวันที่      ตุลาคม 2558 เวลา 09.30-๑๐.๓๐ น. ณ  ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง (ที่ว่าการอ าเภอ
แม่วาง)  
                   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง                 
ใบเสนอราคาว่ามผีู้เสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) 
และคณะกรรมการฯเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและการประกาศรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่ มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกและเทศบาลต าบลแม่วาง จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่
คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวั ดภายใน   3 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือ
เป็นที่สุด 
               คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่สิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ส านักงานท้องถิ่น อ าเภอแม่วาง (ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง )                                          
ในวันที่  14  ตุลาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 10.35 เป็นต้นไป 
              การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิ จารณาเห็นว่า   การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชกา รจังหวัด
มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้   

   5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                    5.1  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ เทศบาลต าบลแม่วางจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม       
                   5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้ องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอ กสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “เทศบาลต าบลแม่วาง” เท่านั้น 
              5.3 เทศบาลต าบลแม่วาง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
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               (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลแม่วาง     
                 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา      
                    (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญหรือเป็นผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                 (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
               5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือเทศบาลต าบลแม่วาง มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลแม่วางมีสิทธิจะไม่ รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
               5.5  เทศบาลต าบลแม่วาง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายก ารใด 
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลแม่วางเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งเทศบาลต าบลแม่วางจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ       ผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 

               5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้รับประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขั ดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลต าบลแม่วางมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ   ตามข้อ  47  และ เทศบาลต าบลแม่วางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                  ในกรณีนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้   

   6. การท าสัญญาซื้อขาย  
               6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันท าการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ ”เทศบาลต าบลแม่วาง ”จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 
                       6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งข องได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน      
ท าการ ของทางราชการ หรือ “เทศบาลต าบลแม่วาง” เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตาม 
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ข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายกับ “เทศบาลต าบลแม่วาง ” ภายใน  7 วัน                   
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจ ะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคา
สิ่งของที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาลต าบลแม่วาง ” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      (1)  เงินสด                                                         
    (2)  เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลต าบลแม่วาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 

   (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ    
               (4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  ทราบแล้ว 
    (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
             หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การสอบราคา (ผู้ขาย)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อแล้ว 

       7. อัตราค่าปรับ 
         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อ- ขาย ข้อ 10 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0 . 20                        
(ศูนยจ์ุดสองศูนย์) ของค่าพัสดุ ตามสัญญาต่อวัน 

       8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
        ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเ วลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลแม่วางได้รับมอบ หากมีการช ารุดเสียหายเกิดขึ้นผู้ขายต้องรีบ
จัดการ ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 

     9. การจ่ายเงิน  
       เทศบาลต าบล แม่วาง จะจ่ายเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียว ตามราคาที่ตกลงไว้ใน

สัญญาซื้อขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของทั้งหมดให้แล้วถูกต้องตามสัญญา  
     10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
        10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้  จากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแ ม่วาง  งบ ประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘  
        10.2 เมื่อเทศบาลต าบลแม่วาง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และ  และได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ นั้น
จะต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่า
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
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(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่จากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                     (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี ให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรี  ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรืออ่ืน 
                    (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
พาณิชยนาวี 
        10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลแม่วาง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6 เทศบาลต าบลแม่วางอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ 

        10.4  เทศบาลต าบลแม่วางสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 

       ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง 
 
 

                           (นางสาวฐิติรัตน์   ทิพย์รัตน)์ 
                     หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
                   วันที่  28  เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 

 
  1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed Network Camera)  แบบท่ี 1  จ านวน  10 จุด 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  -   เป็นกล้องวงจรปิดส าหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera) 
  -  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
921,600 pixel 
  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า  25 ภาพ  ต่อวินาที (frame per second) 
  - ใช้เทคโนโลยี Day /Night ส าหรับการแสดงภาพทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
  -  มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า  0.8 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) 
และไม่น้อยกว่า 0.3 LUX ส าหับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
  -  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
  -  มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
  -  สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้ 
  -  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
  -  สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย  2  แหล่ง 
  -  ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Nework Video Interface Forum) 
  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
  -  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ 
  -  มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
  -  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติมส าหรับหุม้กล้อง (Housing) 
ทีไ่ด้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
  -  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
  -  ผู้ผลิตต้องรับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558) 
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  2.  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ชอ่ง 
จ านวน  1 เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP” , TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จ านวนไม่น้อย 4 หน่วย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า  2  ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558) 

 

3.  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)   จ านวน  1 เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 40  นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- ช่องต่อ HDMI  ไม่น้อยกว่า  2  ช่องสัญญาณ  เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า  1  ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนต์ 
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component 
- มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2) 
 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
ของส านักงบประมาณ มีนาคม  พ.ศ. 2558) 
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4. อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น   
- กล่องหุ้มกล้อง 
- สายใยแก้วน าแสง 
- กล่องเก็บสายใยแก้วน าแสง 
- หัวต่อสายใยแก้วน าแสง 
- สายเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสง 
- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 
- รางไฟ  ขนาด 6 Outlet 
- ชุดพัดลมระบายอากาศ 
- Media Converter 10/100 Base-TX to 100 Base-FX Singlemode 
- กล่องตู้เก็บอุปกรณ์ระบบไฟเบอร์ออฟติคและระบบ cctv ภายนอกอาคาร 
- สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E ช นิดภายนอกอาคารมีสลิง 
- ค่าแรงติดตั้งทั้งหมด 
- ฯลฯ 
 
(เกณฑ์ราคาตามประมาณราคาเทียบร้านค้าปัจจุบัน) 

 
 
 
 
 




