
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

เรื่อง  สอบราคาซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน  

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

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีความ

ประสงคสอบราคาซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน ราคากลาง 787,000  บาท       

(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) โดยมีคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานมาตรฐาน

งบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2558 ดังนี้ 

1. หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 

2. เปนกระบะสําเร็จรูป 

3. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

(รายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทายประกาศ) 
 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

1. ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว 

2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน 

บริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหเปนนิติบุคคลหรือ

บุคคลอ่ืนใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก องคการบริหาร 

สวนตําบลโปงแดง ณ วันประกาศสอบราคาซ้ือ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ     

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิ และความคุมกันเชนวานั้น 

5. ผูขายจะตองเปนผูผลิตและจําหนาย หรือตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอท่ีเสนอราคาท่ีไดรับการ 

แตงต้ังจากบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขาโดยตรง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดย 

วิธีสอบราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐ 

8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน 



สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 
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กําหนดยื่นซองสอบราคาต้ังแตวันประกาศสอบราคาเปนตนไป ถึงวันท่ี………………………….  

2559  ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง และในวันท่ี        

…………………………………. ระหวางเวลา 10.00 – 11.30 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง

อําเภอ  ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันท่ี...................................... 

เวลา 10.00 น . เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอําเภอขามทะเลสอ จังหวัด

นครราชสีมา 
 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาไดในราคาชุดละ 300.-บาท (-สามรอยบาทถวน-) 

ได ณ องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  หมู 1 ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

ระหวางวันท่ี........................................................................ ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น . หรือสอบถาม

ทางโทรศัพทหมายเลข 0-4433-3455 ในวันและเวลาราชการ หรือทางwww.gprocurement.go.th, 

www.Nakhonratchasima.go.th และ www.pong-dang.go.th  

 
 

 ประกาศ   ณ   วันท่ี     มกราคม  พ.ศ.  2559 

 

 

 นาวาอากาศเอก 

  (วีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธ์ิ) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.nakhonratchasima.go.th/
http://www.pong-dang.go.th/


เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี      /2559 

สอบราคาซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม ตํ่ากวา 2,400  ซีซี 

ขันเคลื่อน 2 ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน                      

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

ลงวันท่ี      มกราคม  2559                         

                                                                                                            .  

ดวยองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง ” มีความ

ประสงคสอบราคาซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม ตํ่ากวา 2,400  ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ  

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน ราคากลาง 787,000  บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) โดยมีคุณสมบัติ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2558 ดังนี้ 

1. หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 

2. เปนกระบะสําเร็จรูป 

3. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

(รายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทายประกาศ) 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย  

1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 

(2) หลักประกันสัญญา 

  1.5 บทนิยาม 

       (1)  ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

                          (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 

                         (1)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

                         (2)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
 

2.คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

1. ตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว 

2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน 

บริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหเปนนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนให

เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก องคการบริหาร 
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สวนตําบลโปงแดง ณ วันประกาศสอบราคาซ้ือ หรือไม เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ     

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิ และความคุมกันเชนวานั้น 

5. ผูขายจะตองเปนผูผลิตและจําหนาย หรือตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอท่ีเสนอราคาท่ีไดรับการ 

แตงต้ังจากบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขาโดยตรง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา 

 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดย 

วิธีสอบราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน 

สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 
 

3.หลักฐานการเสนอราคา 

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซอง 

ใบเสนอราคาเปน  2  สวน  คือ 

3.1 สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

-หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

-บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

    (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ

การเขารวมคา  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช

สัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน  (1) 

(4) สําเนาภาษีมูลคาเพ่ิม 

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา   

3.2 สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   

(2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
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(3) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ี ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอ

ราคา   
 

  4.การเสนอราคา 

  41. ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้   โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ  

ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุ

ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แกไข  เปลี่ยนแปลงจะตองลง

ลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

  4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 

และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอ

จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวม

ท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง  จนกระท่ังสง

มอบพัสดุให  ณ  องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

   ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา      30    วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ

ราคา   โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

  4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ    ไมเกิน     30    วัน  นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซ้ือขาย 

 4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ        

พัสดุ ไปพรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ “องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง” จะยึด

ไวเปนเอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผู มี

อํานาจ   ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ

แคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน   3   วัน 

4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงคณะกรรมการเปด

ซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี      /2559”  ย่ืนตอเจาหนาท่ี

รับซองสอบราคาต้ังแตวันประกาศสอบราคาเปนตนไป ถึงวันท่ี.........................................ระหวางเวลา 08.30  น.  

ถึง  16.30   น.  ณ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  และในวันท่ี....................................... .ระหวาง

เวลา  10.00 – 11.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอําเภอขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา   

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ

รายวา  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาตามรายชื่อ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม  และ

ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอ

ราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  และคณะกรรมการฯ เชื่อวา มี

การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู เสนอราคารายนั้น

ออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ “องคการบริหารสวน
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ตําบลโปงแดง”จะพิจารณาลงโทษผู เสนอราคาดังกลาว เปนผูท้ิงงาน เวนแต คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดวาผู

เสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริ เริ่มใหมีการ

กระทําดังกลาว 

  ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน

รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด  ภายใน  3  วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง

จากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 

  คณะกรรมการเปดซองใบเสนอราคา  ของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน 

ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอําเภอขามทะเลสอ  ในวันท่ี............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ต้ังแตเวลา 

10.00 น. เปนตนไป 

  การยื่นอุทธรณตามวรรค  5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน

แตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใน

กรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ

ราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง

ใบเสนอราคาดังกลาวได 

 

 

 

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาตัดสินดวย       ราคารวม       . 

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง 

หรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา

จะไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจาก

เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ  

“องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง”  เทานั้น 

5.3 องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน

ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ 

เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ ท้ังหมดในใบเสนอ 

ราคา 

(3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญหรือมี

ผลทําใหเกิดความเสียเปรียบไดเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

(4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู เสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ 

พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 



 5 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทํา สัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ี

เก่ียวของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลโปงแดงมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือ ไมทําสัญญาหากหลักฐาน

ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5 องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  เปนเด็ดขาด  ผู เสนอราคาจะเรียกรอง

คาเสียหายใดมิได  รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู เสนอ

ราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา

แทน เปนตน 

5.6  ในการท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผู เสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ

คัดเลือกตามท่ีไดประกาศชื่อไว ตามขอ  4.7  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน

ประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5  

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก

ประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.7 และองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน        

ผูท้ิงงาน 

  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง   ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ

ราคาดังกลาวได 
 

 

 

 

 

 

6. การทําสัญญาซ้ือขาย 

6.1 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคา สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน   5  วันทําการของทาง

ราชการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ  องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน

การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.3 ก็ได 

6.2  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน    5   วันทําการของทาง

ราชการ  หรือองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ  ตามขอ  7.1  ผูชนะการ

สอบราคาจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุใน  ขอ  1.2  กับองคการบริหารสวนตําบลโปงแดงภายใน    

7   วัน ถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ    5   ของราคาสิ่งของท่ี

สอบราคาไดใหองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 

(1)  เงินสด 
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(2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการ บริหารสวนตําบลโปงแดงโดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา

หรือกอนหนานั้น  ไมเกิน  3 วันทําการของทางราชการ 

(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4  

(4)  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  

ตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.3 (2) 

  (5). พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
  

7. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย   ขอ  10  ใหคิดในอัตรารอยละ                   ตอวัน 
 

 8.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ 1.2  

แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดขึ้นภายใน  ระยะเวลาไมนอยกวา    -              

เดือน  1  ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ  โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน  

นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ 

9.1 เงินคาครุภัณฑสําหรับการซ้ือครั้งน้ีไดมาจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559  

 9.2  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซ้ือสิ่งของ

ตามสอบราคาซ้ือแลว   ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดย

ทางเรือในเสนทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  

ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน 

คณะกรรมการการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับต้ังแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแต

เปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

 

 

 

(2)  จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ 

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย

นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน

ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
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(3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิด

ตามกฎหมายวาดวยการ 

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

9.3 องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

 

 

  นาวาอากาศเอก 

           (วีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธ์ิ) 

                               นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

                      มกราคม  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนิยาม 

 

  “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขาเสนอ

ราคาในการสอบราคาซ้ือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาเพ่ือรับจางในการสอบ-ราคาจางของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นในคราวเดียวกัน 

  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน   

ไดแกการท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (1 )  มีความสัมพัน ธกัน ในเชิงบริ หาร   โ ดยผูจั ดกา ร หุ นสวน ผูจัดการ  กรรมกา รผูจั ดกา ร              

ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถ

ใชอํานาจในการบริหารจัดการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ท่ีเสนอราคาใหแก

หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการประกวดราคาจางครั้งนี้ 

  (2)  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือผูเปนหุนสวนไมจํา กัด

ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  เปนหุนสวนในหาง

หุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่ง

หรือหลายรายท่ีเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการ   สอบราคาจางครั้งนี้ 

  คําวา “ผูถือหุนรายใหญ”  ใหหมายความวา  ผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น  

หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

  (3)  มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1 ) และ (2 )  โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ  

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 

เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน

จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเขาเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการสอบราคาจางครั้งนี้  

หรือในนัยกลับกัน 

  การดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวน  หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรท่ียังไมบรรลุ

นิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคล

ดังกลาว 
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  ในกร ณีบุ คคล ใดใช ชื่อบุ คคลอ่ืนเป น ผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร 

ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยท่ีตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารท่ีแทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนท่ีแทจริงของ

หางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แลวแตกรณีและหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท

มหาชนจํากัดท่ีเก่ียวของ  ไดเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการสอบราคาจางคราวเดียวกัน 

ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้น มีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา  การท่ีผูเสนอราคารายหนึ่ง 

หรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง  หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน  หรือโดย

การให  ขอใหหรือรับวาจะให  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  หรือใชกําลัง

ประทุษราย  หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย  หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต  ท้ังนี้  โดย

มีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน  หรือเพ่ือใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งราย

ใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
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