
  

 
 
 

 
 
 
 

 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางแค 
เรื่อง  สอบราคาการจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera พรอมอุปกรณ พรอมติดต้ัง              

ตามจุดท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางแค กําหนด  จํานวน  9  ชุด                                                   
ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลบางแค    มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) 
ชนิด IP/Network Camera พรอมอปุกรณ พรอมติดต้ัง  ตามจุดที่องคการบรหิารสวนตําบลบางแคกําหนด  จํานวน  
9  ชุด     ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  กําหนดสงมอบ   60    วัน  ราคากลางในการจัดซื้อและ
ติดต้ังกลองวงจรปดในครัง้น้ี เปนเงิน  ๙๐๐,๐๐๐  บาท  (เกาแสนบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะตาม
เอกสารแนบทายประกาศ และมีเงื่อนไข ”จะลงนามในสญัญาไดตอเมื่อไดรบัการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน แลวเทาน้ัน”   

   ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ   ดังตอไปน้ี 
   ๑.  เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือ        
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบลบางแค   
  ๒.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมครองกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิ และความคุมกันเชนวา น้ัน 
   3.  ตองเปนผูขายและมีหนังสือรับรองผลงานการติดต้ังและบริการกับงานที่สอบราคาซื้อจากสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลบางแคเช่ือถือ 
   4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลบางแค ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี 
   5.  ผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย จาก
บริษัทผูผลิตโดยตรง มาแสดงดวย 
    6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรับจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
   7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคบริหารสวนตําบลบางแค ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต ศูนยรวมขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                    8.  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได  
           
 
         /-  กําหนดย่ืนซองสอบราคา... 
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  กําหนดย่ืนซองสอบราคาตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา  ในวันที่    31  ตุลาคม  2557  ถึงวันท่ี     
10  พฤศจิกายน  ๒๕๕7   ณ  งานพัสดุ กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลบางแค ในวันและเวลาราชการ และใน
วันที่    5   พฤศจิกายน  2557  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ   
(ที่วาการอําเภออัมพวา) ช้ัน 2 ระหวางเวลา  ๐๙.๓๐ น.  ถึงเวลา 16.30 น.  และดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติใน
วันที่    11  พฤศจิกายน  ๒๕๕7   ต้ังแตเวลา  09.00  น.  เปนตนไป  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ จัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภออัมพวา)  ช้ัน 2 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ
กําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่    11    พฤศจิกายน  2557  ต้ังแตเวลา  09.30  น.   เปนตนไป  ณ  ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอ         อัมพวา) 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ    50๐.-    บาท  (  -หารอยบาทถวน-  )  ได
ที่งานพัสดุ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลบางแค  ระหวางวันที่  31 ตุลาคม 2557 – 10  พฤศจิกายน 2557     
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐๓๔-๗๗๒537-8 ตอ 14 ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเว็บไซตองคการ
บริหารสวนตําบลบางแค www.bangkae.go.th   

 
ประกาศ  ณ  วันที ่   31     เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๕7   . 

 
 
 

(นายสมศักด์ิ  แยมปว) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลบางแค 



  

 
 

 เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขท่ี  1/2558 
การจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera พรอมอุปกรณ พรอมติดต้ัง  จํานวน  9  ชุด                  

ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางแค  ลงวันท่ี   31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕7 

--------------------------------------------- 
 
  องคการบรหิารสวนตําบลบางแค  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “องคการบรหิารสวนตําบลบางแค”  มีความประสงคจะ
สอบราคาจัดซือ้กลองวงจรปด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera พรอมอุปกรณ พรอมติดต้ัง  จํานวน  9  ชุด   
ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ตามรายการ   รายละเอียดและคุณลักษณะแนบทายประกาศสอบ
ราคาซื้อ เลขที่ 1/2558 
  
  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  
ดังตอไปน้ี      
  ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลกัประกันสัญญา) 
๑.๕  แบบบัญชีเอกสาร 

    (๑)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ 
  (๒)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ 

 
  ๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
   ๑.  เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือ        
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบลบางแค   
  ๒.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมครองกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิ และความคุมกันเชนวา น้ัน 
   3.  ตองเปนผูขายและมีหนังสือรับรองผลงานการติดต้ังและบริการกับงานที่สอบราคาซื้อจากสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลบางแคเช่ือถือ 
   4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลบางแค ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี 
   5.  ผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย จาก
บริษัทผูผลิตโดยตรง มาแสดงดวย 
   6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรับจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

          /-  7.  บุคคลหรือนิติบุคคล... 
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   7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคบริหารสวนตําบลบางแค ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต ศูนยรวมขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
   8.  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได  
              
 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง  
ใบเสนอราคาเปน  ๒  สวน  คือ 
  ๓.๑  สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปน้ี 
   (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน   พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมการคา ใหย่ืนสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว
ใน (๑) 
   (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  (ถาม)ี  พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง 
   (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  ทั้งหมดใหย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ   ๑.๕ 
(๑) 
  ๓.๒  สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปน้ี 
   (๑)  แคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
    (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน โดยจะตองระบุอํานาจที่มอบใหชัดเจน 
   (๓)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซือ้เอกสารสอบราคา 
    (๔)  บัญชีรายการเอกสารสวนที่ ๒  ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๕ (๒) 

  ๔.  การยื่นซองสอบราคา  
  ๔.๑  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตอง
ระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 
 
                  /-  4.2  ผูเสนอราคาจะตอง… 
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  ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นทั้งปวงจนกระทั่งสงมอบ
พัสดุให 
   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๖๐  วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน   60   วัน นับถัดจากวัน              
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือ แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของกลอง
วงจรปด ระบบ CCTV ชนิด IP/Network Camera พรอมอุปกรณ    ไปพรอมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี องคการบริหารสวนตําบลบางแค จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
          สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย 
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบ 
ภายใน   ๓   วัน 
  ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน      ๑     (หนวย)  เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี องคการบริหารสวนตําบลบางแค จะไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวนตําบลบางแคจะคืน
ใหแกผูเสนอราคา 
  ๔.๖  กอนย่ืนซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  ๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี               
1/๒๕๕8” โดยย่ืนโดยตรงตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ระหวางวันท่ี 31  ตุลาคม  2557 ถึงวันท่ี 10  พฤศจิกายน  
๒๕๕7   ดังน้ี 
   (๑)  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2557  ระหวางเวลา  ๐9.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภออัมพวา) ช้ัน 2 
   (๒)  ในวันที่  31  ตุลาคม 2557  ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2557   ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ 
น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐  น.  ณ  งานพัสดุ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลบางแค   
   เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลว  จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด โดยถือนาฬิกาของ
สถานที่รับซองสอบราคาเปนเกณฑ 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธ์ิไดรับคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา   
 
 

           /-  หากปรากฏ... 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา เช่ือวา
มีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะตัดรายช่ือผูเสนอ
ราคารายน้ันออกจากเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และองคการบริหาร
สวนตําบลบางแค จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา               
ผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาว 
  ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ืออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสัง่ดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน  ๓  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอ
อัมพวา)  ในวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2557   ต้ังแตเวลา   09.30  น.   เปนตนไป   
  การย่ืนอุทธรณในวรรค ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต 
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง และในกรณีที่
ผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา           
ที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได 

 ๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งน้ี องคการบริหารสวนตําบลบางแค จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลบางแค เทาน้ัน 
  ๕.๓  องคการบริหารสวนตําบลบางแค สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอน
ผันในกรณี ดังตอไปน้ี 
   (๑)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลบางแค 
   (๒)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยาง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
   (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ช่ือ พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 
           /- 5.4  ในการตัดสิน... 
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  ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลบางแค มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได องคการบริหารสวนตําบลบางแค มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก หลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
  ๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลบางแค ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลบางแค เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด 
ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลบางแค จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผู
ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เช่ือไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

6. การทําสัญญาซื้อขาย 
   ๖.๑  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันที่ทําบันทึกขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลบางแคจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 
  ๖.๒  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลบางแคเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑    ผูชนะการ
สอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวนตําบลบางแค  ภายใน     
๗     วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  หากผูเสนอราคาไมมาทําสัญญา  ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายที ่
เพิ่มข้ึน  หากตองซื้อจากผูขายรายใหม  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคา
สิ่งของที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลบางแค ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยาง
ใด ดังตอไปน้ี 

(1) เงินสด 
    (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหองคการบริหารสวนตําบลบางแค โดยเปนเช็คลงวันที่  ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
   (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 
๑.๔ 
   (๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูขาด) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 ๗.  อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ     ๐.๒๐     ตอวัน   
 

 ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ 
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไมนอยกวา  2  ป     
นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ  โดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน   7   วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับการแจงความชํารุดบกพรอง 

               /-  9.  ขอสงวนสิทธ์ิ... 
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 ๙.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๙.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ไดมาจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลบางแค  ไดรับอนุมัติเงินคา
พัสดุจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แลวเทาน้ัน 
  ๙.๒  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลบางแค ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามา
โดยเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
   (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน                
คณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่         
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นๆ ได 
   (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
   (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมพาณิชยนาวี 
  ๙.๓  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางแค ไดคัดเลือกแลวไมไดทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลบางแค พิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหาย (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๙.๔ องคการบริหารสวนตําบลบางแค  สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 

องคการบรหิารสวนตําบลบางแค 
 
 
 

(นายสมศักด์ิ   แยมปว) 
ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบางแค  

วันที่   31  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๕7  . 
 
 
 


