
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ 

เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  
 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์จะด าเนินการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  ประจ าศูนย์ อป
พร.  อบต.ร่อนพิบูลย์  ระบบ  VHD/FH  =นิดมือถือ  ก าลังส่งขนาด  ๕ วัตต์  พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  ๕๐   
ชุด     โดยวิธีสอบราคา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.๒๕๕๓  ข้อ ๑๔  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  ประจ าศูนย์ อปพร.  อบต.ร่อนพิบูลย์  ระบบ  VHD/FH  =นิดมือถือ  
ก าลังส่งขนาด  ๕ วัตต์  พร้อมอุปกรณ์  ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ ๑ ก้อน เสายาง เหล็ก
พับ  จ านวน  ๕๐   ชุดจ านวน  ๕๐   ชุด 

ราคากลาง  600,000.-บาท  (หกแสนบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิ์สอบราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

 ๑ .  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ               
  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ     หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว       
  ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น     
  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  องค์การ
บริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  ณ วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้  

      ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (  e-Government  Procurement  : e-GP  ) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

 ๗.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
           ก าหนดย่ืนซองสอบราคา  
      ยื่นซองสอบราคาโดยตรงได้ท่ีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ ในระหว่างวันที่  ๔ 
เดือนกันยายน  2557  ถึง  วันที่  1๙  เดือนกันยายน  2557   ในวันและเวลาราชการ  และยื่นซองสอบ
ราคาโดยตรงได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ(ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอร่อนพิบูลย์)  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในวันที่  1๒  เดือนกันยายน  2557  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึง  ๑5.๐๐  น.   
 
 
 

/องค์การ...... 
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      องค์การบริหารส่วนต าบลร่อ นพิบูลย์ โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะท าการเปิดซองสอบ
ราคา  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ(ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอร่อนพิบูลย์)  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในวันที่  ๒๒  เดือนกันยายน  2557  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

     ผู้ใดสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่
ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์   ในระหว่างวันที่   ๔  เดือนกันยายน  ๒๕๕7  ถึงวันที่   1
๙  กันยายน  2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๕-๔๔๙๓๔๖-๗  ในวัน และเวลาราชการ   

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๔  เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕7 
 

( นายวิฑูรย์   หม่อมปลัด ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่    00๓ / 2557 
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  ประจ าศูนย์ อปพร.  อบต.ร่อนพิบูลย์ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ 
ลงวันที่  ๔  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2557 

----------------------------------- 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความ

ประสงค์จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  ประจ าศูนย์ อปพร.  อบต.ร่อนพิบูลย์  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารซื้อโดยวิธีสอบราคา 
   1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
   1.2 แบบใบสอบราคา 
   1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 

1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
1.5 ………………-……………………………… 
1.6 ………………-……………………………… 

2.  คุณสมบัติของผู้สอบราคา 
 ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ               

  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ     หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว       
  ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น     
  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  องค์การ
บริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  ณ วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

 ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (  e-Government  Procurement  : e-GP  ) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

 ๗.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 3.  หลักฐานการสอบราคา 
        ผู้สอบราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้  
        3.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 

/ส าหรับผู้ประกอบการ……………………… 



ส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องมีเสาเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
        3.2  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้สอบราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบสอบราคาแทน 
        3.3  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจ านวน  
ตัวอย่าง (ถ้ามี) 
         4.  การยื่นซองสอบราคา 
        4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นสอบราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้สอบราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้สอบราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

     4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย  หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทั้งปวง
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ 
       ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า  .…๓๐…. วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
         4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  ……๗….. วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย  
         4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก  และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณภาพของ  เครื่อง
รับส่งวิทยุ  ประจ าศูนย์ อปพร.  อบต.ร่อนพิบูลย์  ระบบ  VHD/FH  =นิดมือถือ  ก าลังส่งขนาด  ๕ วัตต์  
พร้อมอุปกรณ์   ไปพร้อมกับใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ      
  ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณาหากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองเสาเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าเสนอราคา  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาภายใน ….7….. วัน 
                4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน ……….1……… (หน่วย) เพ่ือใช้
ในการตรวจเสนอทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหารใด ๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา             

        4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียด  คุณลักษณะ 
ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไข  
ในเอกสารสอบราคา 

        /4.7  ผู้เสนอราคา…………….. 



        4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า 
“ ใบสอบราคาตามเอกสารจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาเลขท่ี   3/2557  จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  และส่งถึงองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  ก่อนวันเปิดซองสอบ
ราคา  โดยย่ืนโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  ในระหว่างวันที่ ๔ เดือนกันยายน  2557  
ถึง  วันที่  1๙ เดือนกันยายน  2557  ในวันและเวลาราชการ  และย่ืนซองสอบราคาโดยตรงได้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ(ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอร่อนพิบูลย์)  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  1
๒  เดือนกันยายน  2557 ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ถึง  15.00  น.   

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะท าการเปิดซองสอบราคา  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
(ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอร่อนพิบูลย์)  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  ๒๒  เดือนกันยายน  2557  
ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป 
 5.หลักประกันซอง  
            ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองสอบราคาโดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  จ านวน          -          (              -             )   
         5.1 เงินสด 
         5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  โดยเป็นเช็ค  ลงวันที่ที่
ยื่นซองสอบราคา  หรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน 3 วัน  ท าการของทางราชการ 
         5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  ในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุในข้อ 1.4 
         5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย  ซึ่งได้ไปจดทะเบียนไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 
         5.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ทราบแล้ว โดยอนุโลม  ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกัน   ดังระบุในข้อ 1.4  (1)      
                     หลักรับประกันซอง  ตามข้อนี้องค์การบริหารส่วนต าบล  จะคืนให้ผู้สอบราคาหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้สอบราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งสอบราคาต่ าสุดไม่เกิน  3  ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้สอบราคา
ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

6.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
         6.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

 6.2 หากผู้ราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการสอบราคา 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้สอบราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  
หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

6.3   องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ 
ผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 

(๑) ไม่ปรากฏ………… 



(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้สอบราคาอย่างหนึ่ง  
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น  
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ 
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                    6.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

6.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ 
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง  
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา 
         ในกรณีผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาซื้ขายได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามเสนอราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 7.   การท าสัญญาซื้อขาย 
        7.1 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของทาง
ราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ท าสัญญาตามแบบสัญญา  ดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้ 

       7.2  ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของครบภายใน  5  วันท าการของทาง
ราชการ  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ  7.1 ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ภายใน  ……7….. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ    
ร้อยละ  5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
         1.  เงินสด 
         2.  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ 
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ท าการของทางราชการ 
 

        /3.  หนังสือค้ าประกัน…………… 



         3.  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเภท ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ1.4  (2) 
         4.  พันธบัตรรัฐบาลไทย  ซึ่งได้ไปจดทะเบียนไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 

    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้ขาย)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 8.   อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายจะก าหนดในอัตราร้อยละ  ………0.10 ………  ต่อวัน 
          9.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า   - ๑ ปี   
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับพัสดุนั้น โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้แจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10.   ข้อสงวนสิทธิในการสอบราคาและอ่ืน ๆ 
            10.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การลงนาม
ในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์   มีเงินรายได้เพียงพอแล้วเท่านั้น  

10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามเสนอราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอบราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน  
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
        (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
การพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนี้โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
        (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง  
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุไว้ข้อ  7 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ 
ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4   องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

       องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ 
 

                   (  นายวิฑูรย์   หม่อมปลัด  ) 



     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ 


