
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรบัปรุงผิวพืน้อาคารที่ทําการ อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 
******************************************* 

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
จํานวน 11 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 266,610บาท (สองแสนหกหมื่นหกพนัหกร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

1. กระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. จํานวน 565 ตร.ม. ๆ ละ 251.45 บาท เป็นเงิน 142,069 บาท 
2. กระเบื้องเซรามิกผิวด้าน ขนาด 0.30x0.30 ม.  จํานวน 142 ตร.ม. ๆ ละ 144.45 บาท เป็นเงิน 20,512 บาท 
3. ปูนซีเมนต์ผสม จํานวน 300 ถุง ๆ ละ 139.10 บาท เป็นเงิน 41,730 บาท 
4. ทรายละเอียด จํานวน 50 ลบ.ม. ๆ ละ 411.96 บาท เป็นเงิน 20,598 บาท 
5. ปูนยาแนวกะเบื้อง จํานวน 180 ถุง ๆ ละ 51.36 บาท เป็นเงิน 9,244 บาท 
6. บัวเชิงผนัง (พ้ืน) ไม้สังเคราะห์ขนาด 1”x4” ยาว 3 ม. จาํนวน 120 ท่อน ๆ ละ 123.05 บาท เป็นเงิน 14,766 

บาท 
7. สกรูปลายสว่าน 1 ½” (1 กล่อง 250 ตัว) จํานวน 7 กล่อง ๆ ละ 181.86 บาท เป็นเงิน 1,273 บาท 
8. สีน้ําพลาสติก (สีไม้โอ๊ก) ขนาด 3.785 ลิตร จํานวน 10 กระป๋อง ๆ ละ 288.90 บาท เป็นเงิน 2,889 บาท 
9. จมูกบันได PVC ขนาดกว้าง 2” (ยาว 2 ม./เส้น) จํานวน 30 เส้น ๆ ละ 267.50 บาท เป็นเงิน 8,025 บาท 
10. น้ํายาแทนปูนขาวขนาด 5 ลติร จํานวน 40 แกลลอน ๆ ละ 117.70 บาท เป็นเงิน 4,708 บาท 
11. สีน้ําพลาสติก (สีขาว) ขนาด 3.785 ลิตร จํานวน 3 กระปอ๋ง ๆ ละ 265.33 บาท เป็นเงิน 796 บาท  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังตอ่ไปนี ้
 1.  ผู้เข้าเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์ิหรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รฐับาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุม้กันเช่นว่านั้น 

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
อ้อณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที ่8 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2557 
ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ องคก์ารบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ (ฝ่ายพัสดุ กองคลัง) และวันที ่ 26 เดือน  
มีนาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมลูข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอําเภอ (ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอพาน) และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 
ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ 
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ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา โครงการละ 100 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ
ระหว่างวันที่25เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557ถึงวันที่8เดือน เมษายน พ.ศ.2557หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0-
5367-1588ต่อ 14ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศณวันที่25มีนาคม 2557 

 
 

(นายสมคิด  ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2557 
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรบัปรุงผิวพืน้อาคารที่ทําการ อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแมอ่้อ 
ลงวันที2่5 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2557 

--------------------------- 
องค์การบริหารส่วนตําบลแมอ้่อ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตําบล มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 11 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 266,610บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียด
ดังนี้ 

1. กระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. จํานวน 565 ตร.ม. ๆ ละ 251.45 บาท เป็นเงิน 142,069 บาท 
2. กระเบื้องเซรามิกผิวด้าน ขนาด 0.30x0.30 ม.  จํานวน 142 ตร.ม. ๆ ละ 144.45 บาท เป็นเงิน 20,512 บาท 
3. ปูนซีเมนต์ผสม จํานวน 300 ถุง ๆ ละ 139.10 บาท เป็นเงิน 41,730 บาท 
4. ทรายละเอียด จํานวน 50 ลบ.ม. ๆ ละ 411.96 บาท เป็นเงิน 20,598 บาท 
5. ปูนยาแนวกะเบื้อง จํานวน 180 ถุง ๆ ละ 51.36 บาท เป็นเงิน 9,244 บาท 
6. บัวเชิงผนัง (พ้ืน) ไม้สังเคราะห์ขนาด 1”x4” ยาว 3 ม. จาํนวน 120 ท่อน ๆ ละ 123.05 บาท เป็นเงิน 14,766 

บาท 
7. สกรูปลายสว่าน 1 ½” (1 กล่อง 250 ตัว) จํานวน 7 กล่อง ๆ ละ 181.86 บาท เป็นเงิน 1,273 บาท 
8. สีน้ําพลาสติก (สีไม้โอ๊ก) ขนาด 3.785 ลิตร จํานวน 10 กระป๋อง ๆ ละ 288.90 บาท เป็นเงิน 2,889 บาท 
9. จมูกบันได PVC ขนาดกว้าง 2” (ยาว 2 ม./เส้น) จํานวน 30 เส้น ๆ ละ 267.50 บาท เป็นเงิน 8,025 บาท 
10. น้ํายาแทนปูนขาวขนาด 5 ลติร จํานวน 40 แกลลอน ๆ ละ 117.70 บาท เป็นเงิน 4,708 บาท 
11. สีน้ําพลาสติก (สีขาว) ขนาด 3.785 ลิตร จํานวน 3 กระปอ๋ง ๆ ละ 265.33 บาท เป็นเงิน 796 บาท  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันสญัญา 
(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

1.5 บทนิยาม 
     (1)  ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     (2)       การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.6 แบบบัญชเีอกสาร 
(1)      บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
     (2)      บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อนี้ 
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2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ทีไ่ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรอืไม่ 
เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาเป็นธรรมตามข้อ 1.5 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อขององค์การบริหารสว่นตําบลแม่อ้อ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพร้อมกับซองในใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา 

เป็น 2 ส่วน คอื 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็นิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุน้รายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ย่ืนสาํเนาสัญญาของการเข้าร่วม 
ค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ิใช่สัญชาติไทย ก็ให้
ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถูกต้อง 

(4) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)  
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
 

 3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4 
  (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
  (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2ทัง้หมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
 3.3  กําหนดให้ผู้เสนอราคาต้องรับรองเอกสารที่ย่ืนมาพรอ้มกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ 
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 4.  การเสนอราคา 
 4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอต้อง ระบุตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแกไ้ขหากมีการขดูลบ หรือตกเติม แก้ไข เปลีย่นแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคา
ต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง คา่จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ส่วน
ราชการที่ได้รับจัดสรรซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันทําสัญญา 
 ราคาที่เสนอจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นบัแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้
เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 15 วัน นับถดัจากวันลงนามในสญัญาซื้อขาย 
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จํานวน - 

ชุด ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลแมอ้่อจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
 สําหรับแคตตาล็อก ทีแ่นบใหพิ้จารณาหากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรม
แทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนํา
ต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 15 วัน 

4.5 ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้นและ 
เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุ ที่เสนอ จํานวน -   มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคาด้วย 
เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญาทั้งนี้ องคก์ารบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตั่วอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใชแ้ล้วจะคืนใหแ้ก่ผู้เสนอราคา 
 4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาพร้อมเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 3 ปิดผนึกซองใบเสนอราคาให้
เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคาเลขที่ 1/2557” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ในวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557ถึงวันที่ 8 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2557ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ (ฝ่ายพัสดุ กองคลัง) และ
วันที่ 26  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตําบล (ห้องประชุม
ที่ว่าการอําเภอพาน) เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคา
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอัน 
เป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอ 
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ราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารสว่นตําบลแม่อ้อ จะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ใหค้วามร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผูร้ิเริ่มให้มกีารกระทําดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น 
ณ ศูนย์ข้อมลูข่าวสารระดับตําบล (ห้องประชมุที่ว่าการอําเภอพาน) ในวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
 5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาของผู้
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือผดิพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาใน
ส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น 
 5.3  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยมีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแมอ้่อ 
 (2)  ไม่กรอกชือ่นิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอ
ราคา 
 (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา เป็นสาระสาํคัญหรือมีผลทําให้เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
กํากับไว้ 
 5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่อ้อ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
องค์การบริหารส่วนตําบลแมอ้่อ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่
ถูกต้อง 

5.5  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ 
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ราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และใหถ้ือว่าการ
ตัดสินของ องค์การบริหารสว่นตําบลแม่อ้อ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายใด  ๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหาร
ส่วนตําบล จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมเีหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรอือาจ
ใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 5.6  ในกรณทีีผู่้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ หาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติม ผู้เสนอราคา
จะต้องนําหลักฐานดังกล่าวมาช้ีแจงและแสดงต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อตรวจสอบภายใน 15 วัน 
 5.7  ในกรณทีีป่รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือก
ตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4 เป็นผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีก่ระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่อ้อ มอํีานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4 และ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแมอ้่อ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้ หาก องค์การบริหารส่วนตําบลแมอ้่อ พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 

6. การทําสัญญาซื้อขาย 
 ในกรณีทีผู่้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของราชการนับแต่ 
วันที่ทําข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ จะพจิารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาํสัญญาตามแบบ
สัญญาตามระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 
 ในกรณีทีผู่้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ ของทางราชการ  
หรือ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เห็นว่าไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาต้องทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ภายใน 7 วัน นบัถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้ องค์การบริหารสว่นตําบล
แม่อ้อ ยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
 (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอ่นหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4(1) 
 (4)  หนังสอืค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4(1) 
 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นบัถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
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 7.  อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ของสญัญาซื้อขายต่อวัน 

8. การรับประกับความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสญัญาซื้อขายตามแบบดังระบุไว้ในข้อ 1.3 แล้วแต่ 

กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุด
บกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
         9.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไปแล้ว 
และมีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่านั้น 
         9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลแมอ้่อ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้
เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

(1)แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นบัต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2)จัดการให้สิง่ของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
9.3  ผู้เสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ได้คดัเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่

ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้า
มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 

(นายวรรณโยปินตา) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแมอ้่อ 
วันที่  25  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557 


