
 
ประกาศเทศบาลเมืองบางมูลนาก 

เรื่อง    สอบราคาซ้ือหนังสือเรียนและแบบฝกหัด 

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

ดวยเทศบาลเมืองบางมูลนาก มีความประสงคจะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด ใหแก

โรงเรียนในสังกัด  จํานวน  175  รายการ (ดังรายละเอียดตามรายการแนบทายประกาศ)   

ราคากลางของพัสดุในการสอบราคาครั้งนี้เปนจํานวนเงิน 798,393.-  บาท (เจ็ดแสนเกาหม่ืน- 

แปดพันสามรอยเกาสิบสามบาทถวน  ) 

                     ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมคีุณสมบัต ิดังตอไปนี้ 

1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีอาชีพขายสิ่งของสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด  

ดงักลาว และเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที ่           

เว็ปไซด  ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบสําเนา “แบบแสดงการลงทะเบียน                

ในระบบ e-GP ” ผูคากับภาครัฐและนํามายื่นพรอมกับการเสนอราคาเพื่อเปนการแสดงวาผูคาไดไดปฏิบัติตาม               

ประกาศของสํานักงานป.ป.ช. แลว  

2. ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการหรือองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผู              

ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  3. ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมขึ้นศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

  4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาแก                

“เทศบาลเมืองบางมูลนาก”  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูท่ีกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา                

อยางเปนธรรม ในการสอบราคาซ้ือครั้งนี ้

  5. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยที่ไดรับการแตงตั้งอยางถูกตองจากโรงงาน 

ผูผลิตหรือผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทยและเปนผูแทนจําหนาย 

ในประเทศไทยดังกลาว หรือตองเปนตัวแทนท่ีไดรับการแตงตั้งอยางถูกตองจากโรงงานผูผลิต 

  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อ 

วาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 

 



 
    

         7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา             

ไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

8.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา กับหนวยงานของรัฐ ตองไมปรากฏ 

รายชื่อเปนผูไมยื่นแบบบัญชีแสดงการรับ - จาย (บช.1) ของป.ป.ช. 

9. ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาล 

มีสิทธ์ิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได เทศบาล 

มีสิทธ์ิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง   

               กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี  4  เมษายน พ.ศ. 2559   ถึงวันที่ 21  เมษายน พ.ศ.  2559                  

ในวันและเวลาราชการ  ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล  หรือกําหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณียลงทะเบียน            

ตอบรับระหวางวันท่ี 4  เมษายน พ.ศ. 2559  ถึงวันท่ี 21  เมษายน พ.ศ. 2559  โดยใหถือวันและเวลาราชการ                 

ที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ลงรับจากไปรษณียเปนวันท่ีรับซอง โดยใหจาหนาซองถึง“ โรงเรียนเทศบาล 2 -                 

วัดชัยมงคล ”   เลขท่ี 115  ถนนประธานเมือง ตําบลบางมูลนาก  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  66120  หรือยื่นซอง

สอบราคาระหวางเวลา  09.00 น.  ถึงเวลา  09.30 น.  ในวันท่ี  22  เมษายน พ.ศ.  2559  และกําหนดเปดซองสอบราคา 

ในวันที่ 22  เมษายน พ.ศ.  2559  ตัง้แตเวลา  10.01 น.  เปนตนไป  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ

องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ( ที่วาการอําเภอบางมูลนาก ) 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  1,000.- บาท  (หน่ึงพันบาทถวน)   ไดท่ี

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล  ระหวาง วันที่ 4  เมษายน พ.ศ.  2559   ถึงวันที่ 21  เมษายน พ.ศ.  2559   ใน                

วันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 5663 1074  หรือ www.T2 bangmuinak.ac.th 

 

ประกาศ   ณ วันที่  4  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559    

  

        

       (ลงชื่อ)                    

                        (  นายนิเวศน   นอยอํ่า  ) 

                  นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก   

 
         
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที ่ 3/ 2559 

เรื่อง   สอบราคาซ้ือหนังสือเรียนและแบบฝกหัด 

ตามประกาศเทศบาลเมืองบางมูลนาก 

ลงวันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2559 

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

               ดวยเทศบาลเมืองบางมูลนาก ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “เทศบาล”  มีความประสงคสอบราคาซื้อหนังสือ

เรียนและแบบฝกหัด ใหแกโรงเรียนในสังกัด  จํานวน 175 รายการ (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศ)   ซึ่งหนังสือเรียน

และแบบฝกหัด ที่จะซื้อน้ี ตองเปนของใหม  ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีด ีใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะ

เฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1  รายการหนังสือเรียนและแบบฝกหัดของชั้นอนุบาล 1-2 , ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6   และ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  พรอมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2  แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 

1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน(หลักประกันสัญญา) 

1.5 บทนิยาม 

(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

     1.6  แบบบัญชีเอกสาร 

             ( 1 )  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

 ( 2 )  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูทิ้งงาน 

ของทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอ หรือหามเขาเสนอราคากับเทศบาล 

       2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

       2.3  ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนผูแทนจําหนาย ผูประกอบหรือผูผลิตมาแสดงดวย 

       2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาแก“เทศบาล-

เมืองบางมูลนาก”   ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูท่ีกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ในการสอบราคาซ้ือครั้งน้ี 

       2.5  ผูเสนอราคาจะตองผานการคัดเลือกเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือครั้งนี ้
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     2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือ 

วาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

      2.7  เปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางท่ีเว็ปไซด  ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบสําเนา “แบบแสดงการ-

ลงทะเบียนในระบบ e-GP ” ผูคากับภาครัฐและนํามายื่นพรอมกับการนเสนอราคาเพื่อเปนการแสดงวาผูคาไดไดปฏิบัติ

ตามประกาศของสํานักงานป.ป.ช. แลว      

       2.8  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเสนอราคาหรือเปนคูสัญญาตองไมปรากฎรายชื่อผูไมยื่นแบบบัญชแีสดง

รายการรับ - จาย (บช.1) ของป.ป.ช. 

  2.9  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน

สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได   

3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองเสนอราคาโดยแยกเอกสารไวนอกซอง 

ใบเสนอราคาเปน 2 สวน ดังน้ี 

3.1  สวนที่ 1   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

       ( 1 ) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

    ก. หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

   ข. บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีรายช่ือผูถือหุนรายใหญ พรอมทั้ง

รับรองสําเนาถูกตอง 

  ( 2 )  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สํานาบัตรประจําตัวประชาชน            

ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

( 3 ) ในกรณีท่ีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกนัในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ 

การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น 

เอกสารตามที่ระบุไวใน  (1) 

              ( 4 ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

(ถามี)  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

              สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียน 

ภาษีมูลคาเพิ่ม(ถามี)  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
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             ( 5 )  สําเนาหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบ หรือผูผลิต 

             ( 6 )  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให 

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ พรอมรับรอง 

สําเนาถูกตอง              

             ( 7 )  บัญชีรายการเอกสารสวนที ่1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา รวมท้ังรายการ 

และจํานวนตัวอยาง (ถามี) ตามแบบในขอ 1.6 (1)  

3.2   สวนที่  2   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.4   

                           (2 ) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีผูเสนอราคามอบอํานาจให          

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

              (3) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.6 (2) 

4. การยื่นซองสอบราคา 

4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามเอกสารที่ใหไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 

ทั้งส้ินและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอตอง

ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ ตก เติม แกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง     

จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง 

        4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ

หรือราคาตอหนวย หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตอง

ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม             

ทั้งส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอืน่ ๆ ทั้งปวง จนกระท่ัง                       

สงมอบหนังสือเรียนและแบบฝกหัดให  ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

         ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60  วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย               

ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

        4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบหนังสือเรียนและแบบฝกหัดไมเกิน 45 วัน                         

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

        4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก (ถามี) และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

หนังสือเรียนและแบบฝกหัดไปพรอมใบเสนอราคา จํานวน  -   ชุด   เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้

เทศบาลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ ท้ังน้ีเทศบาลจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ

ตรวจสอบหรือทดลองตัวอยาง(แคตตาล็อก หรือแบบรูปถาเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย)ตัวอยาง 

ที่เหลือหรือไมใชแลว เทศบาลเมืองบางมูลนากจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

                       สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี               

อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก    

ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  7   วัน 
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 4.5 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ          

ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

 4.6   ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานกรรมการเปด

ซองสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่  

3/2559  ” ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา ระหวางวันที ่4  เมษายน  2559   ถึงวันที่ 21  เมษายน  2559  ในวัน                   

และเวลาราชการ หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันและเวลาราชการ ที่โรงเรียน                     

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล ลงรับจากไปรษณียเปนวันรับซอง ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซอง

เรียบรอยแลว  จาหนาซองถึง ประธานกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด  (ใบเสนอราคา   

ตามเอกสารสอบราคาซื้อฯ เลขท่ี 3/2559) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล  เลขที่ 115  ถนนประธานเมือง  ตําบล                   

บางมูลนาก  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  66120   ในระหวางวันท่ี 4  เมษายน  2559  ถึงวันที่  21  เมษายน                               

2559  หรือยื่นซองสอบราคาตอเจาหนาท่ี ในวันท่ี  22  เมษายน  2559  ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น.  ณ             

ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอบางมูลนาก) 

 เม่ือพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซอง

สอบราคา จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา และจะเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่  22  เมษายน 2559 

ตั้งแตเวลา  10.01 น.  เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง ขององคการบริหารสวนตําบลระดับ

อําเภอ  ( ที่วาการอําเภอบางมูลนาก ) 

  4.7 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย                 

วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ตามขอ 1.5(1)  ณ วันประกอบประกาศสอบราคา

หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนวันเปดซองใบเสนอราคา 

 หากปรากฎตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา กอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา                  

ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5(2)  และคณะกรรามการฯ เชื่อวา

มีการกระทําอัน เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนั้น             

ออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกและเทศบาล จะพิจารณา

ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงานเวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีให                  

ความรวมมือเปนประโยชนตอการการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกรทําดังกลาว 

 ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน

รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด 

 คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว

ขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง ขององคการบรหิารสวนตําบลระดับอําเภอ  ( ที่วาการอําเภอ             

บางมูลนาก) ในวันท่ี  22  เมษายน  2559   ตั้งแตเวลา 10.01 น.  เปนตนไป  
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 การยื่นอุทธรณตามวรรค 5  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีท่ี

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ

ราคาดังกลาวได   

          5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

           5.1  ในการสอบราคาครั้งน้ี เทศบาลจะพิจารณาคุณสมบัติและหลักฐานการเสนอราคาวาถูกตองตาม

ประกาศกอนการพิจารณาซองใบเสนอราคาและจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

           5.2   หากผูเสนอราคารายใดที่มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง

หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  คณะกรรมการ ฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผู

เสนอราคารายนั้น เวนแตจะเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบ

ราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเทานั้น 

            5.3  เทศบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                            (1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร

สอบราคาของเทศบาล 

                            (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอ

ราคา 

                            (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมีผล

ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

               (4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม

ประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

 5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาลมี

สิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวของกับผูเสนอราคาไดเทศบาลมีสิทธิ 

ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 5.5  เทศบาลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได 

และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา 

โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน

ของเทศบาลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา 

และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการ

สมยอมกันในการเสนอราคา 
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 6.   การทําสัญญาซื้อขาย 

   6.1  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบส่ิงของไดครบในภาย 5 วันทําการของทางราชการ  

นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือขาย เทศบาลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ

ในขอ 1.3  ก็ได 

  6.2  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบส่ิงของไดครบภายใน 5 วันทําการของทางราชการ 

หรือเทศบาลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตาม 

แบบดังระบุในขอ 1.3  กับเทศบาลภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน

จํานวนรอยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปน้ี 

( 1 )   เงินสด 

( 2 )   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันท่ีที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน 

ทําการของทางราชการ 

( 3 )  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 

( 4 )  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 7.  อัตราคาปรับ  คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ 10  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.20  ตอวัน 

 8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อ

ขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้น ภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือน  -   ป  นับถัดจากวันท่ีผูซื้อรับมอบ โดยผูขายจะตองรีบจัดการแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

   9.1  เม่ือเทศบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามประกาศสอบราคา

ซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือ ใน

เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริหารรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด    

ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

             ( 1 )  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ 

สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูขายส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

( 2 )  จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 

 จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน 

ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
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( 3 )  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

การพาณิชยนาวี 

    9.2  ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ

กําหนดดังระบุไวในขอ 6  ถือวาสละสิทธิ ์และเทศบาลจะถือวาผูท่ีไมไปทําสัญญากับเทศบาลอยูในขายผูท้ิงงาน  

จะดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติรายตอไป หรือประกาศสอบราคาใหมโดยไมจําเปนตองแจงใหผูสละสิทธิทราบ 

  9.3  เทศบาลสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม 

ความเห็นของอัยการสูงสุดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

                                                                                เทศบาลเมืองบางมูลนาก 

 

 

 

               วันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2559         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


